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Мечтайте здраво
«И да, май всички мечтаем за цветно
топло отморяващо лято.
Пожелавам ви го. И до нови мечти.»

Открадвам това заглавие от посланието, което ни отправи Янислав
Тотев, управител на DSV Road България, с когото разговаряхме през юни
в нашите Срещи на кафе, излъчвани
на живо. И го открадвам не защото
искам да правя реклама на Яни Тотев
или защото не мога да си измисля мое
заглавие. Просто, докато преглеждах
финално списание ЛОГИСТИКА преди
пускането му за печат, установих с
колко много мечтатели сме се срещнали само през този месец, докато
сме подготвяли броя, и че всъщност
точно тези срещи са най-любимото
от моята работа.
Преди едно нещо да стане реалност, то трябва да се е родило в нечия глава, да бъде измечтано и чак
тогава да се материализира. Очевидно такива мечтатели е имало във
фирмите Транспрес (стр. 7) и Фреш
енд Фууд Лоджистик (стр. 8), а мечтите им са се реализирали или са на
път да се реализират.
Друг един мечтател е Антон
Стойков (стр. 10), за когото строгите правила в големите корпорации са
твърде ограничаващи и който поема
управлението на ТЕУ България месеци преди пандемията, обаче завършва 2020 г. с уверен поглед напред, с
21 служители, предлагащи и 3-те основни вида транспорт.
Няма как човек, чиято фирма навършва 30 години, да не е мечтал

здраво. И точно такъв е собственикът Стоимен Стоянов на транспортно-логистичната фирма „Чакала“ (стр. 6), който закупува първия
си тежкотоварен автомобил през
1991 г., а днес има автопарк от 50
най-съвременни автомобила плюс
собствен склад, паркинг и т.н.
Но мечтателите не са само в
света на транспорта и логистиката.
Покрай Срещите на кафе се запознахме и с Йордан Дъбов, който стои зад
известния търговски бранд Dabov
Specialty Coffee (стр. 18), сбъднал
мечтата си да внесе и разпространи
specialty coffee културата в България и
го прави успешно вече 14 години.
Атанас Атанасов и Костадин Чуклев, управители на Бараж Груп, (стр.
24) пък сбъдват мечтите на търговци
и логистични оператори да работят
в устойчива и здравословна среда.
Така че, да, мечтателите движат
света и го променят.
А за какво мечтаем ние от списание ЛОГИСТИКА? В момента – за
осъществяването на 9-ата ни Логистична Бизнес Конференция, която ще
бъде на 12 октомври в София Ивент
Център на живо и онлайн. Но по-добре си запазете в календара датата
12 октомври и елате да помечтаем
заедно на тема Интелигентна логистика: Спечели бъдещето.
Снежина БАДЖЕВА
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Екипът на фирма „Чакала“
празнува 30 години
Транспортно-логистичната фирма „Чакала“ ЕООД
отбелязва 30 години пазарна история. Първия
тежкотоварен автомобил собственикът Стоимен Стоянов закупува през 1991 г., а днес екипът
му извършва превози с 50 автомобила. В юбилейната 2021 година е подменена голяма част от автопарка и той изцяло отговаря на европейския стандарт за емисии ЕВРО 6. Дружеството има собствени склад, паркинг, бензиностанция, автомивка,
модерен автосервиз и уютен офис.
Фирмата извършва транспортни услуги на територията на Европейския съюз. Основните релации са Германия и Франция, но доставя стоки и до
много други европейски страни. Портфолиото є
включва превози на групажни пратки от различни области на търговията и индустрията, добра
експертиза има в транспортирането на машини
и машинно оборудване, опасни товари, земеделско оборудване и техника.
Логистичната база на „Чакала“ е построена на
стратегическа логистична точка в Централна
Северна България. Намира се в близост до първокласния път, свързващ София и Варна.
30 години екипът от специалисти следва традициите и ценностите на семейната фирма: да работи професионално, да бъдат справедливи и коректни както в работна среда, така и в междуличностни взаимоотношения.

800 камиона в автопарка на Дискордиа
Един от лидерите в транспорта и логистиката в
страната – Дискордиа, посрещна 800-ия си камион.
Въпреки предизвикателствата на изминалата година компанията продължава да расте, като до края
на 2021 г. планира да достигне до внушителните
1000 камиона. Чрез внедряването на последно поколение иновации в транспорта и оптимизирането на
процесите Дискордиа задава тенденциите в бранша
и стабилно затвърждава позицията си. Освен върху
растежа си компанията е силно фокусирана и върху това да прави отговорен бизнес. Тя следва дългосрочни политики на устойчивост и активно инвестира в най-новите системи и последно поколение
тежкотоварни автомобили с по-ниски емисии.

ИнБулМарС 2 ще бъде готов през 2023 г.
Стартира проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС)",
базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС (ИнБулМарС 2). Общият бюджет на проекта е 3 017 090 лв. С изпълнението на проекта
ще бъде изградена национална инфраструктура и
ще бъде доставен, инсталиран и персонализиран
графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение. Реализацията на проекта
ще създаде необходимите условия за извършването на трансграничен и транссекторен обмен на
информация в рамките на България и на територията на ЕС, базиран на модела за данни на CISE.

Gebrüder Weiss разширява
мрежата си в България

30 ГОДИНИ ОПИТ
В СФЕРАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ

Международната логистична компания Gebrüder
Weiss поема дейността, базите и служителите
на Rhenus България. Договорът за покупка е подписан в София и придобиването подлежи на одобрението на антитръстовите органи. Придобиването включва локации в София, Бургас, Свиленград, Варна и Пловдив.

Топ 25 на компаниите
с най-добри вериги на доставки

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ВИЕ!
www.chakala-bg.com • 0675 98105/98107
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За втора поредна година Cisco Systems заема първото място в класацията, следван от ColgatePalmolive, Johnson & Johnson, Schneider Electric и
Nestlе. Четири нови компании се присъединиха към
тазгодишния списък: Dell Technologies, Pfizer, General
Mills и Bristol Myers Squibb. Gartner въведе през 2015 г.
категорията Masters. Всички миналогодишни
Masters – Amazon, Apple, P&G, McDonald’s и Unilever,
се класираха в категорията и през тази година.

НАКРАТКО

Transpress открива
стратегически логистичен хъб във Видин
Нов стратегически логистичен хъб открива във
Видин водещата българска транспортна компания Transpress. Базата е разположена на 2 дка площ
и разполага с модерен крос-док склад, който от юли
ще обслужва и разпределя всички пратки от и за
Европа. По този начин сроковете за международни доставки на компанията ще бъдат съкратени
с 24 часа. В новата база ще се обслужват средно по
15 камиона и 500 т товари на денонощие или съответно общо около 160 000 т годишно. Те ще пристигат от всички части на страната и от Европа, за да бъдат прегрупирани и експедирани отново
от крос-док склада на Transpress. Той е оборудван с
модерна техника, включително специализирани подемни складови машини, които увеличават значително капацитета за товаро-разтоварните дейности, като в същото време гарантират нисък
разход на енергия. Операциите ще бъдат обезпечени 24/7, а базата е изцяло интегрирана в дигиталната платформа на компанията. Така всички процеси
ще могат да бъдат наблюдавани онлайн в реално
време и анализирани благодарение на внедрените
ИТ решения и системи. В базата ще бъде отворен и
офис за куриерски пратки, който ще работи както
с бизнес клиенти, така и с физически лица. До края
на годината ще бъдат открити общо 10 работни
места. Новият логистичен хъб във Видин е 14-ата
ключова база в мрежата на Transpress у нас.
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Чешки жп превозвач
настъпва към Балканите

Жп превозвачът от Чехия CD Cargo смята да
стартира дейност в Хърватия. Това ще стане
чрез наскоро създаденото дъщерно дружество
CD Cargo Adria. Фирмата кандидатства, за да получи всички необходими документи за извършването на жп превози в Хърватия, като се очаква това да стане най-късно до една година. Превозвачът вижда Балканите като зона с допълнителни възможности за разширяване, като следващите страни, в които смята да стъпи, са Словения и Сърбия. Връзката с пристанищата в Риека
и Плоче предлага голям потенциал в това отношение.

Together in motion

●ТРАНСПОРТ
●ЛОГИСТИКА
●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD
1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4
Tel.: +359/2/996 22 13
e-mail: office@lagermax.bg
СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2021
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Фреш енд Фууд Лоджистик строи нов склад в София
ръст на развитие и засиленото търсене на логистични услуги карат ФФС да направи промяна на проекта. Избрано е да се построи логистичен център, в
който се предлага комплексно логистично обслужване от ФФЛ.

Услуги според бизнеса на клиента

Александър Колев (вдясно) очаква складът да е готов през март 2022 г.

Ф

реш енд Фроузън Сторидж (ФФС) стартира
проект за изграждането на нов голям склад,
който ще се ползва основно от логистичната
фирма на групата Фреш енд Фууд Лоджистик (ФФЛ).

Три температурни режима
Новият склад ще бъде с РЗП около 10 000 кв.м и
с капацитет 12 000 палетоместа. Сградата ще е оборудвана с 30 рампи и ще предлага няколко температурни режима за съхранение и обработка на стоките, включително замразен (-20°C), охладен (2–6°C) и
нормален (18–20°C). Складовата база ще бъде с височина на складиране 13,5 м. Инвестицията в новия
склад ще е около 12 млн. лв., като главен изпълнител
на обекта е Кордеел България. По план строителството трябва да приключи през март 2022 г. Проектът се
подготвя от доста време и претърпява доста промени.
Първоначалната концепция е за изграждане на складова база, в която с основен дял да са площите, давани под наем. Стабилността на бизнеса, устойчивият
8
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„Основната ни идея е да предлагаме това, което
предлагаме и в момента, а именно 3PL услуги за бързооборотни стоки, но в по-голям мащаб, разнообразие и с по-голяма ефективност“, информира ни Александър Колев, управител на ФФЛ. Част от площите
могат да бъдат дадени под наем. „Ще предложим пълен микс от логистични услуги, в това число даване
на площи под наем, складиране на няколко режима,
всички видове складови операции, етикетиране, пакетиране, доставки в София и транспорт за страната.
Наша задача е заедно с клиента в зависимост от конкретните нужди и специфика на бизнеса му да подберем тези услуги, които ще направят логистичния му
модел най-ефективен. Примерно възможно е клиентът да си наеме площи, в които персонал на ФФЛ да
изпълнява складовите операции. Или пък да реши да
оперира със собствен персонал, но да ползва и такъв
на ФФЛ. Ако клиентът не разполага с подходящ софтуер, може да ползва нашия. Комбинациите от услуги са много, но най-оптималният и ефективен модел
е един и целта е именно той да бъде открит и приложен на практика. Изпълнението на тази задача гарантира нисък разход, стабилност и качество,“ категоричен е г-н Колев.
Фреш енд Фууд Лоджистик е създадена през
2009 г., като работи основно в сферата на логистиката
на хранителни бързооборотни стоки, включително такива под температурен режим. Фирмата разполага с
2 складови бази – основната е в София, а по-малката
е във Варна. Фирмата предлага транспортни и складови услуги основно на територията на страната.
Васил ВАСИЛЕВ

BTP LIVE
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Ние не се готвим
за промяна, ние
я предизвикваме
Янислав Тотев, управител на DSV Road България
На 22 юни Снежина Баджева и Яни Тотев проведоха 40-минутен оптимистичен диалог за човешките
преживявания по време на резки промени; за развитието – като мечта, свобода и непрекъснато
търсене; за придобивания на компании, които обогатяват културата и начините на действие
на екипите. СРЕЩАТА НА КАФЕ с Яни беше излъчена на живо през Facebook страницата на списание
ЛОГИСТИКА и ако сте я пропуснали, можете да я гледате в YouTube, като сканирате QR кода от
тази страница.

З

а 26 години работа в логистичната сфера Янислав
Тотев опознава всички видове транспорт на стоки, преминава през кризи и сливания, но успява
да си остане Яни. Как?
„В един момент, когато дизелът ти влезе в кръвта,
ти оставаш в транспорта и той не те напуска никога.
Вече 12 години управлявам DSV Road България и продължавам да мечтая, а екипът ми са по-големи мечтатели и от мен“, сподели мениджърът.
Яни има особен поглед върху предизвиканата от
пандемията на Covid-19 криза. 2020-а била една от
силните години на компанията и екипът работил „като
добре смазана машина“.

Изживей промяната
„Ние сме силни по време на кризи. Успяхме бързо да се разделим с много предразсъдъци и с много
неща, за които мислехме, че не можем без тях. Оказа се, че освобождавайки се от тях, ние разчистихме
място за доста нови. Разделихме се и с огромната бумащина и бюрократщина. Но най-важното, което се
случи, е, че успяхме да се запазим като хора. Мисля,
че моята най-голяма сила е работата ми с хората“, коментира Янислав Тотев.
Компанията имала шанса да започне технологични промени малко преди началото на кризата и софтуерната система позволила хората да работят дистанционно без особени затруднения. За да преминат
през пандемията без сътресения, помогнал и фактът,
че „компанията има букет от клиенти“.
„В съвременната икономическа среда е важно да
си постоянно гъвкав – казва мениджърът. – В DSV непрекъснато се променя нещо, а за непрекъсната промяна не се подготвяш. Просто я живееш.“

Когато имаш силно ДНК
Преди година и половина DSV се слива с глобалната логистична компания Panalpina, а преди 3 месеца DSV Panalpina придобива Agility Global Integrated
Logistics. Как се отразява това на екипа в България?

„Във всяка от фирмите има поне един клиент, който на глобално ниво има интереси към България, и
това естествено ни помага при продажбите. Но найхубавото нещо е, че с всяка придобивка ДНК-то на
DSV се обогатява. Всяка компания, която приобщаваме към голямото семейство на DSV, носи нещо хубаво като култура и начин на действие на компанията. Може би на екипа в централния ни офис силата
му е в това, че създава условия много бързо да асимилираме хубавите практики от закупените фирми в
нашето ДНК. Същевременно успяваме да се разделим с онези ненужни неща, които са ги довели до такова финансово положение, че да потърсят купувач.
Когато имаш силно ДНК, сливанията и придобиванията носят добри резултати. Веднъж бяха попитали финансовия ни директор как така сме толкова успешни при придобиване на компании, а той беше отговорил, че просто слагаме в тях нашето ДНК“, обясни
Янислав Тотев.

VIDEO

По-малко очаквания, повече мечти
Във видеото в YouTube можете да чуете разговора с човека, който обича да се усмихва и да усмихва
другите. Яни силно вярва, че е въпрос на личен избор
човек да бъде усмихнат и позитивен.
Казва още, че в един момент, когато човек свали
очакванията си, нещата се случват много по-леко, защото става по-свободен. Разочарованията в 90% от
случаите са на база очакване, а не на това, което става в действителност, твърди той.
„Но когато казвам да намалим очакванията си, не
казвам да намалим мечтите си. В мечтите се раждат
нови идеи. Мечтайте здраво“, усмихна се на раздяла
Янислав Тотев.
СРЕЩИ НА КАФЕ се излъчва с подкрепата на
FROTCOM България.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА
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Наложихме се на пазара
благодарение
на професионализма си
Антон Стойков,
управител на „ТЕУ България“ ООД

В нашата професия човек трябва да е упорит, изобретателен и с твърда глава, защото много
често се сблъскваме със стени. Така смята Антон Стойков, управител на „ТЕУ България“ ООД,
дъщерна фирма на гръцката TEU Group Shipping & Forwarding. За него в логистиката справянето
с проблеми е ежедневие, като всеки ден носи ново предизвикателство. Срещаме се в офиса на
компанията в София между две работни срещи. В откровен разговор той споделя своето виждане
за развитието на логистичния бранш и справянето с кризата, професионалната спедиция и
успешното управление.
– Г-н Стойков, поехте управлението на „ТЕУ
България“ ООД малко преди да избухне пандемията от Covid-19. Как се справихте с това предизвикателство?
– Основният проблем беше неизвестността. Компанията стартира дейността си през декември 2019 г.
с ясен план за развитие в следващите 12 месеца и без
каквото и да е притеснение от това, което ни предстоеше, тъй като Covid-19 все още не беше актуален.
Целта ни беше да създадем един прецедент в бранша в България и да стартираме „ударно“ с голям екип,
който да предлага пълния набор услуги, а не да отворим поредната „гаражна“ спедиция. Поради това бяхме говорили с доста потенциални служители и бяхме
поели ангажименти към тях. В крайна сметка решихме, че ще продължим по план, и изпълнихме ангажиментите към хората, с които бяхме в контакт и трябваше да започнат работа при нас. Първата част на
екипа се сформира през февруари – 10 души.
В момента, когато трябваше да започнем усилена работа, за да се наложи фирмата на пазара, целият
свят затвори за 2 месеца. В месеците след отпадането
10
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на карантинните мерки беше изключително трудно да
се направи среща с клиент, а когато имахме късмет и
организирахме такива, се сблъсквахме с една присъща за ситуацията предпазливост. Това затрудни допълнително първоначалното утвърждаване на фирмата на
пазара и беше сериозна пречка до есента.
Допълнително всички нови колеги трябваше да се
адаптират към екипа на фирмата майка, като и това
беше възпрепятствано от усложнената обстановка,
практическата невъзможност за срещи на живо, обучения и споделяне на опит. Онлайн срещите са единствената ни опция, но те не са пълноценни. Те вършат работа, колкото да направим основните уточнения, но не са
подходящи за качествено изграждане на дълготрайни и
успешни партньорства и взаимоотношения. Това важи
не само при вътрешнофирмените отношения, но и при
контактите ни с всички контрагенти, с които работим.
В крайна сметка, след тези 8–9 месеца свикнахме с всички ограничения и препятствия и работата
продължи по план. Завършихме 2020 г. с 21 служители, предлагащи на много високо ниво и 3-те основни
вида транспорт и с поглед напред.

МЕНИДЖМЪНТ 11

«В логистиката сме свикнали на динамични, често променящи
се ситуации. Затова по-лесно се нагодихме към кризата.»
– Как се решихте на промяна? Вие бяхте управител в продължение на 10 години на един от лидерите в бранша, постигнахте много успехи. И сменихте тази компания с такава, която трябваше да
стартирате от нулата. Какви бяха мотивите Ви?
– Вижте, във всяка една компания има позитиви и негативи. Така се случиха нещата и в предишната компания, която управлявах. Позитивите и негативите се изравниха преди 3–4 години, след този момент негативите за мен взеха превес. В големите корпорации има все повече политика и по-малко бизнес.
Повечето неща са урегулирани и поставени в строги
рамки. Нямат нужда от креативни хора (поне не такива извън централите им). Разбирането е, че колелото
се върти без значение кои ще са служителите. В корпорацията един служител неминуемо започва с името си, но веднага след това му се дава персонален номер и така приключва. Това отношение почувствах от
мениджмънта и собственика на последния ми работодател и това беше в основата на моето решение. Не
само че трябваше да се съгласявам с неправилни за
мен решения на собственика, но освен това в ролята
ми на управител трябваше да ги защитавам пред моя
мениджърски екип. Не издържах просто на лицемерието и не исках да продължавам да лъжа в очите хората от моя екип, за да защитавам мнението на централата. Това са повечето големи корпорации – една
хубава опаковка за сметка на доброто съдържание.
– Кои от добрите практики, натрупани в логистиката, Ви помогнаха най-много?
– В логистиката справянето с проблемите е еже-

дневие. Всеки ден има по някакъв проблем, свързан
с транспорт, като много често нещо се случва за първи път. В логистиката сме свикнали на стресови и променящи се ситуации, затова по-лесно се нагодихме
към сегашното положение. Моето мото е Panta rei –
всичко тече, всичко се променя. Откакто съм започнал да управлявам хора, тук в България, всеки ден
носи някаква промяна. Ковид промяната беше много сериозна, но в крайна сметка успяхме да се адаптираме и към нея. Това нямаше да е възможно, ако
не бяхме проявили упоритост, на моменти граничеща
с инат. Ние в логистиката не се отказваме, когато има
някакви проблеми, а продължаваме да работим, докато ги решим.
За успешното развитие – и това между другото се
отнася за всеки един бизнес, е необходимо дори при
среща със сериозен проблем да продължи да се работи до успешното справяне с трудностите. Щастлив
съм, че не само аз, а и екипът, с който работим в България, се придържа към тази практика и го прави не
по принуда, а по собствени убеждения.
Когато има криза, не можем да се уповаваме на
стандартните практики. Направим ли го – обречени
сме на провал, а това никоя фирма не би искала да
си причини, особено във времена като настоящите.
– А какво не бива да прави спедиторът?
– Един спедитор никога не трябва да казва: „Ние
винаги сме го правили така“. Това е порочна рутина,
която убива всичко. Значи той не мисли за други варианти. Не е гъвкав и не може да намери начини за
свършване на дадената работа.

«Открит и директен човек съм, държа да съм откровен и със служителите.»
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«Спедицията не е монотонно ежедневие – винаги има
разнообразни казуси за разрешаване.»
Другият ми „любим“ израз е: „Това няма как да
стане“. А практиката показва, че в 95% от случаите все
пак „нещото“ става. Човек трябва да е активен, да мисли, да не е в руслото на рутината. Спедицията не е
монотонно ежедневие. В нея винаги има проблеми за
решаване. Ако някой не иска да решава казуси, той
не е за спедицията.
Напоследък е много модерно да се говори за т.нар.
зона на комфорт. За успешния спедитор това трябва да
е изпразнено от съдържание понятие. В спедицията и
логистиката няма място за зона на комфорт.
– TEU Group Shipping & Forwarding има офиси в
5 държави. Разкажете повече за фирмата и нейната
дейност у нас и в чужбина?
– TEU Group е международна фирма, базирана в
Солун, Гърция. Създадена е през 2004 г. от г-н Василис
Такос. Тя е единствената от Топ 3 спедиторски фирми в Гърция, чиято централа е в Солун, а не в Атина.
Освен в Солун имаме още 2 офиса в Гърция – един в
Пирея за обработката предимно на морски и сухопътни товари и един на летището на Атина, специализиран във въздушните товари.
С годините компанията се налага като един от
12
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най-големите играчи на пазара в южната ни съседка. Безспорен лидер в Северна Гърция и най-големият спедитор за пристанище Солун и в Топ 3
по годишен оборот в цялата страна. Петнадесет години след създаването на TEU Group Shipping &
Forwarding собственикът г-н Такос решава, че е време за експанзия. В началото на 2019 г. се поставя
началото на тази експанзия с първия ни международен офис в Ксиамен, Китай, а в края на същата година стартира дейността си и „ТЕУ България“ ООД.
През юни 2020 г. отворихме и офис във Варна, а от
март 2021 г. стартираха новите ни офиси в Хонконг
и Букурещ, Румъния. Плановете ни до края на годината или най-късно в първото тримесечие на 2022 г.
е да стартираме дейност в поне още една от съседните ни държави.
За миналата година TEU Group Shipping &
Forwarding има консолидиран оборот от 55 млн. евро,
а днес за нас работят над 100 служители в Гърция,
България, Румъния и Китай. За тази година планираният оборот се очаква да надхвърли 75 млн. евро. От
този оборот 40–45% се дължи на морската спедиция,
35% – на сухопътния транспорт, и останалите 20% –
на въздушния.

МЕНИДЖМЪНТ 13

«Проблем в контейнерните превози вече не са високите цени,
а недостигът на оборудване и места на корабите.»
В „ТЕУ България“ ООД към днешна дата са ангажирани 25 служители, предлагащи качествени решения
и в трите основни модалности. Оборотът за тази година ще е над 2 пъти по-голям от 2020 г. и ще достигне малко над 25 млн. лева. Смело мога да твърдя, че
въпреки трудностите и предизвикателствата през последните 18 месеца, успяхме да се наложим на българския пазар.
– С какво привличате клиентите?
– С доказан професионализъм, с опит и предлагане на решения според нуждите на клиента. Марката TEU е известна сред морските спедитори и клиенти в България много преди да стъпи самостоятелно в
страната, а аз и екипът ми сме добре познати в нашия бранш и носим допълнително ноу-хау в сухопътния и най-вече във въздушния сегмент. Гъвкави сме и
сме клиентски ориентирани, а доказаният професионализъм винаги се търси. Когато се налага, работим
24 часа, в събота, неделя и по време на националните празници. В нашия бизнес добрите професионалисти често сменят работата и реално когато са доказани пред клиентите си, те им се доверяват.
Искаме да сме близо да нашите клиенти и поради
това планираме да отворим офис и в Пловдив. Градът
е център на огромна индустрия, а и има много превозвачи в него. В момента провеждаме интервюта за
работа, така че до края на годината ще намерим правилните хора за стартиране на дейността там.
– Предимно за морски транспорт ли Ви търсят
клиентите?
– Категорично не. Да, имаме слава в морския
транспорт, но както вече казах – разполагаме с един
от най-големите и опитни екипи във въздушния сегмент и много знания в сухопътния. Между ТЕУ България и TEU Group има една много интересна симбиоза. Фирмата майка са топ експерти в морския транспорт и са много добре познати в Солун, което е едно
от най-използваните пристанища от много от българските вносители и в по-малка част и българските износители. Нашият екип в България пък има отлично
ноу-хау и доказан опит във въздушния и сухопътния
транспорт. През годините, при предишните ни работодатели, сме работили по много сухопътни пратки.
В момента продължаваме да организираме много сухопътни превози между България и Гърция, а също и
към Западна Европа.
– Пандемията хвърли в буреносни икономически води контейнерните плавания – високи цени,
недостиг на слотове, големи закъснения. Кога очаквате да се промени това положение?
– По мое мнение в момента положението е дори
още по-лошо от това, което описвате. Миналата годи-

на беше като прелюдия към онова, което се случи през
тази – като дъжд преди бурята. Хората си мислеха, че
случващото се тогава е моментен шок, без да предполагат, че сега това ще е ежедневие. Многократно се
даваха някакви прогнози, че пазарът ще се нормализира. Първо беше до есента, после до Нова година, след
това до китайската Нова година и т.н. Реално в момента цените на контейнерните превози са на най-високото си ниво и продължават да растат.
Не мога да дам прогноза, но надеждата ми е пазарът да се стабилизира след китайската Нова година
през 2022 г. Но дори цените да се нормализират, те
никога няма да се върнат на предишното си равнище.
За мен проблемът в контейнерните превози вече
не са високите цени, а недостигът на оборудване и
места на корабите. Около 10–15% от заявените товари са no matter what, т.е. да се натовари независимо
от цената. Въпреки това в момента дори за тях е трудно, а често дори невъзможно да бъдат натоварени.
– Железопътните и въздушните превози от Далечния изток до Европа алтернатива ли са на морските?
– Един от новите контейнеровози побира
24 000 TEU. Капацитетът на 30 от тези кораби, натоварени на влак, биха продуцирали такъв с дължина от китайско-казахстанската граница до Москва. Така че за
мен жп превозите на контейнери не са сериозна алтернатива, а просто придатък към морския транспорт.
Те са популярни в Западна Европа, защото транзитното
време дотам е доста по-бързо и са сравнително сигурен транспорт. За нас, например за гръцкия пазар, този
продукт е непродаваем, защото в Пирея има кораби,
които пристигат от Китай за 19–22 дни. За сравнение,
с влак от Далечния изток до Полша това се случва за
16 дни, а от там с камион до Гърция се постига същото. За България търсене на този продукт има, защото е
по-бърз като транзитно време и малко по-скъп от контейнерния транспорт. Клиентите са склонни да платят
1000–2000 долара повече, за да може товарът им да се
достави с влак до Европа и след това с камион до България. Въздушните превози са ценово ориентирани и
са ограничени откъм капацитет.
Имаме редовни клиенти, които използват жп
транспорт от Далечния изток, но на този етап те са
малко. Освен това през декември миналата година
също имаше проблем с оборудването и местата в жп
превозите, както при морския транспорт. Контейнер
на наш клиент беше доставен на гарата в Китай и там
престоя 5 седмици, за да бъде натоварен. Капацитетът
на влаковете е много малък и се беше натрупала сезонна стока. Логично големите количества бяха заети
от големи компании, които имат дългосрочни договори, а по-малките фирми, които искаха да си доставят
стоката, бяха оставени на опашката.
СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2021
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«Жп-превозите на контейнери от Китай към Европа не са сериозна
алтернатива, а просто придатък към морския транспорт.»
Има един още по-нов продукт – транспорт с камиони от Китай. На хартия звучи добре, но на практика се оказа, че не е така. Проблемът при него е дългото чакане на границите. Да, транзитното време наистина е 12–13 дни, но към него трябва да се добавят още 12–13 за престой по границите. Оказа се, че
един контейнер през Пирея ще дойде по-бързо, отколкото с камион от Китай.
– Има ли преориентация на българските товародатели от българските пристанища към порт Солун?
– Много от клиентите все още си спомнят кризата отпреди 10-ина години, когато поради продължителни стачки пристанище Солун загуби много сериозна позиция на балканския пазар. Затова някои от тях
все още предпочитат да минават през Варна и Бургас.
Освен това Варна все още има ценово предимство
с около 200–300 евро поради по-ниските терминални
такси. Много големи фирми имат изградени складови
бази в Бургас и Варна и на тях им е по-изгодно да минават оттам. По отношение на транзитно време и налични капацитети обаче нашите пристанища не могат
да се мерят с гръцките.
В момента няма директен mother vessel, който да
пристига от Китай до Солун. Всички спират на Пирея,
където контейнерите се претоварват на по-малки кораби за Солун. Миналата година в пристанището влязоха концесионери и с тяхното встъпване във владение много се промени организацията на работа. Инвестира се сериозно в строителството на нов кей, като
целта на новите концесионери е през 2024 г. пристанището да може да приема mother vessel от Китай.
Така ще се избегне претоварването в Пирея и самото
пристанище ще придобие много по-голямо значение
за региона. Транзитното време на контейнерите от Китай ще се скъси с 5–6 дни, като ще се постигне доставка от Далечния изток за около 25–26 дни и тогава
Солун ще стане още по-актуален, но не само за България, а и за много други страни, които до момента
не го използваха, като Румъния и Сърбия.
– Какви са тенденциите в световната спедиция?
– Има ясно изразена тенденция за окрупняване.
Например DSV през последните 2 години направиха
2 големи придобивания – на Panalpina и на Agility. Подобно окрупняване се случва и в други браншове.
Компании от сектора пък използват възможността за
експанзия. Ето, TEU Group след 15 години работа само
в Гърция отвори офиси в 3 държави и има планове за
клонове и в други страни. И всичко това се случва в условията на икономическа криза. Изводът, който се налага, е, че тези, които знаят как и могат, не само ще
оцелеят, но и ще излязат по-силни от кризата.
Дигитализацията е другата съществена тенденция
14
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в бранша. Моето лично мнение е, че поне две трети от т.нар. дигитални спедитори не знаят какво точно правят и какво говорят, но предлагат някакво решение. Не знам доколко клиенти, които държат на качеството, ще се доверят на една платформа. Да, лесно ще се заявяват товарите и цените ще са с една
идея по-ниски, но транспортът не е проста работа.
Както Ви казах и в началото на разговора ни, предизвикателствата са ежедневни. Какво се случва, когато
стане някой проблем? Кой ще оправи нещата? Някой
чат бот или пък колцентър в Индия? Иска се професионална намеса и лична ангажираност.
Един от положителните ефекти на кризата е, че голяма част от клиентите разбраха, че транспортът е сериозна част от тяхната работа. С годините винаги съм
се сблъсквал с клиенти, за които транспортът е едва ли
не „паразитен“ разход и затова го неглижираха и много натискаха за ниски цени. Сега бяха принудени да
влязат в детайли и да разберат, че се полагат огромни усилия, за да се организират техните товари и да
се обезпечи в максимална степен сигурната им доставка без значение от вида на превоза.
– Какви са предизвикателствата пред Вас и екипа Ви сега, когато веригите на доставки търпят промени?
– Основното предизвикателство е да сме в крак с
промените. Те са много и ние трябва да следим всички, които са важни за нас и нашия пазар. Не всяка
промяна е важна за даден пазар. Дигитализацията е
много по-важна за американския и западноевропейските пазари. Тя първо навлиза там, после минава през
Европа и накрая стига под някаква форма до нас. За
нововъведения, като нови услуги, нови сервизи, нови
пътища за доставка – предизвикателството е ние да сме
сред първите, които ги предлагат на нашите клиенти.
– Каква е тайната на успеха за Вас?
– Тайната на успеха за мен е здравата работа. През
годините често пъти са ме питали какво правите, за да е
възможен растежът на организацията Ви. В предишната фирма, която управлявах, ежегодно растяхме устойчиво с по около 20% на година в продължение на почти 10 години. И тогава са ме питали какво правим. Моят
отговор – нищо особено, просто работим. Когато клиентът иска нещо, ние му намираме решение. Най-лесно
е пасивният човек да каже „не мога“, да се оправдае с
моментната ситуация на пазара и да спре дотам.
В нашата професия човек трябва да е упорит, защото всеки ден има проблеми за решаване. Освен
това е необходимо да е изобретателен и с твърда глава. Много често се сблъскваме със стени от една или
друга страна и е хубаво да имаш твърда глава, за да
ги разбиеш, ако няма никакво друго решение.
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«Един от положителните ефекти на кризата е, че голяма част
от клиентите осъзнаха, че транспортът е сериозна част
от тяхната работа, а не „паразитен“ разход.»
– Вашите тайни правила за успех в работата?
– Нямам тайни правила, всички са явни. Едно от
правилата, които следвам, е да съм открит и директен с хората. Политиката е за политиците, а тях никъде по света не ги обичат. До момента винаги съм
бил easy going, вратата ми винаги е отворена за всеки
един служител. Обичам да казвам нещата директно,
открито и в прав текст. Понякога обаче тази прямота
не е добре приета, тъй като светът през годините стана прекалено лицемерен и прекалено толерантен. Когато кажеш на един служител, че не се справя добре,
един може да го приеме креативно, а друг да се обиди. Аз обаче мисля, че е много важно да се казва истината и да се продължава напред.
Държа да съм откровен със служителите. Гледам
да предоставям възможно най-много информация
към възможно най-голяма част от хората.
На всички служители на по-високи позиции предоставям голяма свобода на действие. Те са почти самостоятелни в действията и решенията си. Не съм почитател на стриктния контрол, не държа да съм найдобрия от екипа, предпочитам хората да работят за
мен, а не аз за тях.
Борил съм се през годините с много мнения, че
оперативните служители няма нужда да знаят какво
изкарва отделът им като печалба. За мен е обратното. Всички служители трябва да знаят каква част от печалбата са генерирали, какви са им разходите и какво е останало накрая. Много от българските бизнесмени ги е страх да кажат на служителите колко точно
пари изкарват. Това за мен е грешно и не разбирам
подобни страхове.

– Как подбирате служителите?
– Подбираме ги на базата на опита им. Повече
от колегите тук ги познавам отдавна, друга част са ни
препоръчани от наши колеги. В момента затвърждаваме позициите си на водещ логистичен партньор и за
нас е много важно да наемаме служители, които имат
същото отношение към работата, същото желание и
мотивация като ядрото от по-опитните ни служители.
Затова разчитаме на препоръки. Искаме да работим
с екип от професионалисти, които вярват във възможностите си и не се задоволяват само с вече постигнатото, а гледат смело напред и носят добавена стойност не само за клиентите, но и за себе си. Стремежът ни е да бъдем не само предпочитан логистичен
партньор, но и предпочитан работодател.
Искам служителите ни да са самостоятелни в работата си и да вземат решения. Както и преди казах,
ние не сме корпорация с много утъпкани пътеки, правила, процедури и контрол. Затова искам от всички
служители да са готови да бъдат креативни и от тях да
получавам решение по казусите. Давам свобода, но
очаквам ангажираност.
– Как се зареждате за работа?
– Като използвам пълноценно свободното си време. Обичам да пътувам със семейството си. Когато съм
със съпругата и децата ми, се зареждам по невероятен
начин. Свободно време всеки може да намери. Тези
хора, които го нямат, значи не вършат нещата както
трябва. Или просто искат да нямат свободно време.
Васил ВАСИЛЕВ
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Когато клиентите са много различни,
логистиката отговаря с гъвкавост

Благоевградската фирма Ивел 93 инвестира в нови производствени
линии, за да увеличи скоростта на доставките
В сектора на сладкарството и хлебопроизводството факторът бърза и точна доставка е ключов
за успеха. Но не само. Сегментът е доста динамичен – изисква ранни транспортни курсове,
температурен режим при съхранение и автомобили с различна товароносимост. Как е организирана
веригата на доставки описват мениджърите на благоевградската семейна фирма Ивел 93.

Ф

абриката стартира дейността си преди 28 години, като през това време се модернизира и разширява. Днес в нея работят над
40 души, като повечето от тях са заети с производствената дейност. В базата на Ивел се произвеждат и
дистрибутират суровини и материали за сладкарството и хлебопроизводството. В портфолиото є присъстват около 500 артикула, сред които мая, маргарин, сушени плодове, набухватели, кремове, декорации, украси за торта и др. Фокусът є е както върху бранша
на хлебопроизводителите и сладкарите, така и върху
хорека сектора. За магазинната мрежа се произвеждат и собствени марки локум, локумени вафли, вафли
с тахан, боза, какаов крем, кувертюр и студен крем.

Инвестиции в нови линии
Намираме управителя Верка Атанасова и байера
(специалист по закупуването) Янко Атанасов в доста динамичен период. Тъкмо приключват ремонтните
дейности в склада и очакват нови машини за производствената зона. Мениджърите ни разхождат виртуално из базата, където виждаме машини за производство на локум, локумена паста, боза и шоколад, както
и линии за рязане и пакетиране на продуктите. Линиите не са напълно автоматизирани, изискват доста ръчен труд и производственият процес зависи до голяма
степен от човешкия ресурс.
„Сградният ни и машинен фонд се натоварват на
100% и затова сме в процес на инвестиране в нова
сграда и нови производствени линии“, споделя Верка Атанасова.
Скоро екипът очаква нова производствена линия,
която е закупена от Китай. Тя ще помогне на работниците в мазането, рязането и опаковането на вафли.
Също така ще позволи да се разработят нови асортименти. Поръчана е и нова машина за производството
16
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на локум от български производител. С нея производственият капацитет ще се удвои.
Друга скорошна инвестиция е пресата за хартия и
фолио. Производството на семейната фирма, подобно на много други, генерира доста отпадъци, които се
предават на вторични суровини. С новата преса отпадъците се компресират и палетизират, което многократно оптимизира начина на складирането и извозването им.

Суровина за производствените линии
Суровините за производството се набавят от различни точки в страната. Някои доставчици използват
собствен транспорт и доставят до склад на Ивел 93.
Понякога имат автомобил в района в определени дни,
за който предварително се изпраща заявка. В други случаи се подава заявка за определено количество, при което могат да изпратят транспортно средство
до базата. Също така се използва и собствен транспорт. Основно се зарежда от Пловдив и София, но
си партнират и с доставчици от Сандански и Кюстендил. За по-далечните доставчици от Русе, Велико Търново, Павликени и други градове се използват куриерски услуги.

Сутрешни курсове
Онлайн разходката ни продължава към автопарка на фирмата. Той се състои от автомобили с различна товароносимост, като присъстват и такива с падащ
борд. Поради усложнената нормативна база в страната, която регламентира ползването на товарни автомобили над 3,5 тона, фирмата избягва включването им в
автомобилния си парк. По-големите товари се изпращат чрез логистични и куриерски компании.
Автопаркът се състои от пет товарни автомобила.
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Янко Атанасов, байер в Ивел 93:
„Драйвинът оценяваме като много полезна инвестиция,
защото чувствително облекчава складирането и побира
три камиона със стока, без да отнема много складова площ.“
Всеки ден един бус обслужва закусвалните в Благоевград, втори посещава сладкари, пекари и магазини в града. Мениджърите правят разграничение между двете, тъй като в базата се произвежда боза и се
зареждат закусвалните. Те отварят по-рано, а обектите са доста на брой. Всекидневните курсове до закусвални и пекарни са една от най-сложните дейности.
Търговците разчитат на продукцията, за да заредят сутрин рафтовете.
Трети автомобил пътува за близките до Благоевград села и градове, а два автомобила транспортират
продукция до по-отдалечени градове. Дистрибуторската мрежа обхваща всички хлебари, сладкари и закусвални в Югозападна България, като границата на
обслужване е до Кюстендил, София и Пловдив. Всеки
по-голям град в областта, заедно с околните му села,
се посещава поне веднъж седмично.

В сърцето на фирмата
Виртуалната обиколка ни отвежда в сърцето на
фирмата – складът, който е с площ 650 кв.м. Оборудван е със стелажи на три нива и с драйв-ин стелажна
система от три коридора.
„Драйвинът оценяваме като много полезна инвестиция, защото чувствително облекчава складирането и
побира три камиона със стока, без да отнема много
складова площ“, коментира Янко Атанасов.
До централния склад са разположени производ-

ствените сгради, в които също има складови площи.
В тях се съхраняват опаковките и част от суровините за продуктите на фирмата. Готовата продукция веднага се премества и се съхранява в централния склад.
Температурите, които се поддържат, са около
20 градуса по Целзий. Обособени са четири хладилни помещения за съхранение на стоки с температурен режим от 2 до 6 градуса.
Разполага се с два стакера, пет палетни колички и
два мотокара, с които се подрежда стоката на стелажите.

Софтуерът и човешкият капитал
При прогнозирането и координирането на доставките екипът разчита на складов и производствен софтуер. Янко Атанасов подчертава, че именно софтуерът
помага в критичните моменти. По думите му той дава
много точна информация за наличности, срокове на
годност, стоки под минимални количества, стоки с наближаващ срок на годност.
„От опит знам, че и най-добрият софтуерен продукт отразява работата на хората. Опитваме се да
правим често ревизии и да коригираме разходната
норма на производствените процеси, за да си гарантираме, че това, което виждаме в компютъра, отговаря на реалността“, казва байерът.
Зададени са минимални стойности на всички продукти, които се проверяват ежедневно. При нужда се
прави заявка в програмата и се изпраща на доставчика по електронната поща. Задават се количеството и
договорената цена. При получаване на стоката се използва вече направената заявка, за да се верифицират
количеството, цената и сроковете на годност.
Така от селектирането на суровините, през преработката до получаването на крайния продукт и пласмента му – всеки процес има своята ключова роля
в този динамичен сегмент. Изграждайки стратегия за
устойчиво развитие, екипът прави смели планове за
разрастване с добавяне на нови производствени линии и модернизиране на зоните за складиране.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Бизнес модел със звуци на тромпет

DABOV Specialty Coffee не е продукт, а проект

В света на кафето се различават два основни типа – обикновено или търговски клас и специално
или specialty coffee. Именно към втория тип се насочва кафетърсачът Йордан Дъбов преди
14 години, когато поставя основите на дистрибуторската си фирма Мира Мар 08, известна под
търговския бранд Dabov Specialty Coffee. Мениджърът оприличава бизнес модела є на тромпет.
Чрез него може да се изпрати сигнал, тон, звук и дори послание. Този инструмент може да е
най-тихият и нежен във всяка група, когато се свири акустично, а може да се превърне и в наймощния.

П

одобно на бизнеса, зад тромпета трябва да
стои някой, който да знае как да свири на
него, и неслучайно Йордан Дъбов ни посочва
този музикален инструмент. Още в младежка възраст
той заминава за Прага, където учи джаз тромпет и е
един от най-търсените музиканти в Чехия и Европа.
Впоследствие влиза в различни мениджърски роли във
верига хотели, а един курс за баристи променя изцяло представата му за ароматната напитка. Именно в
Чехия се запознава със specialty coffee културата, която решава да пренесе в България.
„Стартирахме бизнеса от нула и още в началото
знаехме, че веригата на доставки няма да бъде съвсем гладка. Дори с директната връзка с фермерите
нямаше да можем да докараме зелено кафе по начина, по който романтиците си го представят. Това не е
стока, която да си поръчаш по интернет и тя безпроблемно да се достави на следващия ден. Затова и търсехме различни варианти“, разказва мениджърът.
От самото си създаване фирмата залага единствено на клас специално кафе с рейтинг над 84 точки по
100-точковата система на организацията Alliance for
Coffee Excellence. Преди 14 години specialty coffee
културата все още не е добре позната на балканския
пазар, затова се започва с провеждането на мащабна обучителна дейност. Така се поставят и основите на
Академия за кафе, през която са преминали вече над
3000 курсисти.
Години наред Дъбов работи с европейски търговци на зелено кафе. Той си припомня как първоначално опитва да се свърже с голяма немска компания, но
тя дори не му отговаря. Първите чували с кафе се купуват от Англия. При пилотната поръчка британският
търговец звъни, за да потвърди заявката, защото сметнал, че има грешка. Не му се вярвало, че българска
фирма поръчва три вида кафе. Всяко кафе е в чували
по 60 кг и на кафе се падат по 10 чувала.
18
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НА ПО ЧАЙ
Към вноса на кафе се добавя и висок клас чай
и горещ и студен шоколад. Извършва се и дистрибуция на професионално оборудване за кафе.
„Чайовете бяха много важни за нас в началото, когато категорията специално кафе не беше
позната в България и трябваше да провеждаме
огромна обучителна дейност. Тогава и търгувахме
предимно с чай“, споделя мениджърът.
Дегустирани са над 3000 чая, от които са селектирани 65 различни вида. Там, където има луксозно кафе и чай, има място и за шоколад. Той
се произвежда в една от най-добрите фабрики за
шоколад в Италия.

Новият склад е с площ 400 кв.м и е оборудван с различна по вид и
размери подемна техника

Директно от фермите
Днес доставчици не са търговците на кафе или брокерите, а фермерите. Стопанствата са базирани в Етиопия, Уганда, Кения, Бразилия, Никарагуа, Хондурас,
Панама, Ел Салвадор, Индия, Колумбия, Коста Рика,
Перу, Индонезия, Ямайка, Гватемала и другаде. Фермите, с които екипът на Дъбов работи, следват пътя на
устойчивото развитие, а много от тях имат и официални сертификати за био- и устойчиво производство.
„Това бе огромна крачка за нас и тя беше възможна благодарение на моята съпруга Весела, която
се грижи за големия набор от документация, включително комуникация, и следи целия процес, а аз отговарям за избора на кафето. Стремя се да посещавам
лично фермите. От една страна, защото е изключително важно да развиваме дълготрайни отношения с нашите партньори. От друга страна, на място мога да
проследя как се развиват самата ферма и мисленето
на земеделците, какви иновации са имплементирали,
с какви нови процеси на обработка експериментират
или с нови сортове кафе и как живеят като цяло. Този
контакт е много важен и нищо не може да го замени.
Когато пия кафе от ферма, която познавам добре,
усещам личния отпечатък на фермера във всяка чаша.
А усещането да застанете пред храст със зрели кафени черешки е неповторимо“, споделя кафетърсачът.

общото произвеждано количество кафе в света. При
селектирането на кафето се спазват редица протоколи
както от пекарната Дъбов, така и от фермерите.
Specialty coffee е предимно продукт на семейния бизнес. Отглежда се в малки партиди – от 20 кг
до максимум 500 кг. Много фактори оказват влияние
върху качеството му – от избора на място за засаждане, използваните торове, през наличието на слънце, надморската височина, до тероара. Беритбата на
реколтата е ръчна и е много важно да се берат само
идеално узрели черешки. Заради спецификата доста
фермери предлагат бонуси към надницата на своите
работници за отлична беритба.

Кафе по протокол
Класът специално кафе се различава от обикновеното по начина на отглеждане, обработка и печене. Този клас е изключително рядък и се произвежда
в ограничени количества, като съставлява едва 5% от
СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2021
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В ЛАБОРАТОРИЯТА НА КАФЕТЪРСАЧА
Йордан Дъбов е един от членовете на международното жури в конкурса Cup of excellence
и всяка година участва в състезания по целия
свят. Той участва и в престижното жури на Best
Of Panama – състезание на панамските кафета. През 2021 г. в Best Of Panama вземат участие 27 лаборатории от цял свят, сред които е и
тази на Дъбов.
Поради пандемията и през 2021 г. всички
световни форуми, на които се оценяват качествата на специалните кафета, се провеждат от разстояние. Съдиите получават семпъли с кафетата финалисти и строги инструкции как да ги изпекат и какви стъпки да следват при дегустацията им. От Best of Panama дори са изпратили 5 галона вода, защото тя съставлява 98,5% от цялата
напитка и е изключително важно да е еднаква за
всеки член на журито.

Зеленото кафе се подготвя на място във фермите и тръгва към България готово, за да бъде изпечено. Както обикновеното кафе, така и specialty coffee
може да бъде обработено посредством сух, полусух

УПРАВЛЕНИЕ
Store IT
НА СКЛАДА
•Доказана WMS система от най-висок клас
на разумна цена
•Безпроблемно внедряване и бързина
на системата
•Пълна автоматизация, RFID управление
и складови роботи
•Оптимизация на транспортните задачи
и маршрутите
•Поддържане на различни фирми
в един склад
•Системата работи на Windows/MS SQL
или безплатните Linux MySQL платформи
•WEB базиран интерфейс, възможност
за работа от различни устройства
•Основни ERP функции: ценообразуване,
поръчки, доставки, фактуриране,
производство
•Интеграция с всички видове ERP системи
(SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)

Системата се предлага и като месечен
абонамент без първоначална инвестиция.
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6
• 02 439 82 61 • 0888 588 111
ENGINEERING
• sales_ifd@ifd-sofia.com
www.ifd-sofia.com
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и мокър процес. След изсушаването зърната се сортират по размер и тегло. Тези, които имат някакви дефекти, се отстраняват, като обикновено отиват в партидите на обикновеното кафе, пакетирано в чували
от юта.
Между изпращането и получаването следват още
редица протоколи. Одобрените килограми specialty
coffee се пакетират в специални чували, наречени
грейн-про, и чак след това – в ютени чували. Така опаковани достигат и до склада.
Обикновено от закупуването на кафето до изпичането на тестовите профили изминават около 2 месеца.
Има пратки, които се бавят и повече, както и такива,
които се издирват, след като са напуснали страната на
произход. Има и загубени пратки, за които не се знае
нищо. Случвало се е чували с кафе да обиколят света, преди да достигнат до склада, а в момента глобалният недостиг на транспортни контейнери също оказва влияние на търговията.

На аукцион
Стандартът за specialty coffee се поддържа чрез
международно призната система. Оценяването на кафето е дълъг и технологичен процес с много стъпки, които следва да се спазват. При дегустирането
се канят професионални дегустатори (капъри) от цял
свят, които оценяват кафетата по 100-точкова система.
След крайния резултат се провежда онлайн търг, на
който купувачи от цял свят се борят да закупят част от
най-добрите кафета в света за даден регион и година.

Най-зелената печка за кафе
Изпичането на проби, дегустацията на отделните партиди и лабораторните изследвания са ежедневие за пекарната на Дъбов. Годишно от нея могат да
се доставят до 1200 тона изпечено кафе. В базираната
в София пекарна се извършват различни тестови профили на изпичане на всяко новополучено кафе.
„По принцип обичаме по-светлите профили на изпичане, защото като цяло при тях ясно изпъкват оригиналните характеристики на кафето, но тъй като няма
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Йордан Дъбов, мениджър на DABOV Specialty Coffee:
„Стремя се да посещавам лично фермите, защото
е изключително важно да развиваме дълготрайни
отношения с нашите партньори.“

Доставките на изпеченото кафе се осигуряват от локални дистрибутори или куриерски фирми. В района на София-град се разполага със собствена дистрибуционна мрежа. Доставки се извършват и извън България, като в зависимост от региона
транспортирането може да отнеме три и повече дни.
Сред по-далечните дестинации, до които се доставя изпеченото кафе, са Канада, Португалия, Гренландия и други.
„Ние наистина обичаме това, което правим, и влагаме цялата си душа и сърце в него, но само това не
е достатъчно – казва на финала на разговора ни кафетърсачът. – За да е успешен един бизнес модел,
той трябва да има послание. С времето осъзнахме, че
DABOV Specialty Coffee не е продукт, а проект – той
започва във фермата и завършва в чашата, а ние сме
посредникът.“
Гена ЦВЕТАНОВА

две еднакви кафета, това правило може да има изключения“, уточнява Дъбов.
Кафето се изпича и пакетира при наличието на
конкретни поръчки от заведенията и магазините, с
които се работи, както и за собствените салони и
електронната търговия.
От миналата година фирмата разполага с „найзелената“ печка за кафе в света – Loring, произведена в САЩ. Инвестицията в нея е над половин милион лева. Новата машина е част от зелената програма на фирмата Think green – be green. Американската технология е известна с това, че отпечатъкът върху природата е много малък, тъй като изхвърлените емисии при изпичането на кафето са минимални.
Машината е с капацитет 36 кг. Това позволява печенето на кафе да става на малки партиди. Понякога
фермерите могат да отделят едва няколко чувала с
кафе, а някои екзотични кафета идват в разфасовки
по 5, 10 или 15 кг.

В нов склад

Начинът на съхранение е ключов фактор както
при зелените зърна, така и за готовата продукция. Затова и се инвестира в разширяване на складовата
база. В началото на 2020 г. е направена първата копка на нов склад. Строителните дейности продължили близо половин година, а в момента новият склад
изключително улеснява логистиката. Базата е с площ
400 кв.м и е оборудвана с различна по вид и размери подемна техника. Тя е разделена на няколко зони,
в които се съхранява както кафе, така и чай, шоколад
и оборудване за кафе.
Основни врагове на кафето са влагата, светлината, въздухът и топлината. Затова и опаковането е важен етап от производствения процес и се извършва в
деня на печене на кафето. Опаковането на зърната е
в пакети от трипластово алуминиево фолио с възможно най-ниската пропускливост и едностранен вентил,
който позволява въглеродният диоксид да излезе, но
не допуска навлизането на кислород.
СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2021
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Виртуалната и добавената реалност
и логистиката на бъдещето

В

иртуалната и добавената реалности (VR&AR) са
все още експериментални, но перспективни за
широко приложение технологии на бъдещето в
логистиката, които вече имат опитни внедрявания в
обучението, производството, складовото стопанство,
транспорта, доставките и гаранционната поддръжка и
ремонт на скъпи технически съоръжения. Те спестяват
много време и разходи в бързооборотните дистрибуционни центрове при събирането на поръчките и контрола на производителността, а в транспорта гарантират точност, висока утилизация на превозния капацитет и безопасно натоварване. Особен интерес представлява добавената реалност (AR), която е с много
по-универсално приложение.
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Каква е разликата между виртуалната
и добавената реалност
Виртуалната реалност (VR-Virtual Reality) е компютърно генерирана въображаема визуална среда, която
няма свързаност с физическия свят. Тя се прожектира
в пространството на т.нар. смарт очила за виртуална
реалност като Google Glass, Vizux M100, Oculus Rift,
HTC Vive и др. Може да изобразява триизмерно складове, маршрути, логистични симулационни процеси и
тренировъчни игри.
Добавената реалност (AR-Augmented Reality) е
наслагване на дигитална информация върху фото- или
видеосъдържание от камерата на устройството, което
предава в реално време.

Със съдействието на:
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С появата на Hololens на Майкрософт започна да
се говори и за смесена реалност (MR-Mixed Reality)
поради възможността за смесване на дигитални елементи от двете технологии, които могат и да взаимодействат помежду си.
Всички тези реалности понякога се обединяват и от термина „разширена реалност“ (ER-Extended
Reality), който включва посочените три технологични
решения.

Малко повече за добавената реалност
Представете се, че ползвате дигитална платформа
за възлагане на автомобилни превози и търсите превозвач с най-високия рейтинг по дадено направление.
Вие поглеждате списъка с превозвачите в платформата през смарт очилата и виждате слой с допълнителна
важна информация – рейтинг, брой извършени превози по търсената дестинация, цена, брой и видове камиони, с които се разполага за това направление, т.е.
всичко, което ви е необходимо, за да изберете веднага търсения от вас подизпълнител или доставчик.
Този слой представлява добавената реалност (AR)
и предлага обогатена важна информация за всеки
обект, който виждате на екрана. Тя се определя като
разширение на физическата картина чрез добавяне
на информация във вид на текст, графики, видео, звук
и други данни. Но не само това. AR дава възможност
за интерактивна комуникация с платформата и включените към нея устройства чрез гласов или друг вид
интерфейс.
Процесът на реализация включва комбинация от
четири основни действия:
1. Улавяне на картината. Чрез смартфон, таблет, смарт
очила или видеошлем се улавя картината, върху
която ще се добавя информацията.
2.Разпознаване на картината. Картината се сканира и
се определя местоположението на обектите и мяс-

тото за добавената информация. Това става чрез визуални маркери, инфрачервени или лазерни технологии за маркиране.
3. Допълване на картината. След разпознаването съдържанието за екрана се извлича от интернет или
от съответната база данни.
4. Визуализация на информацията. Върху реалната
картина се прожектира съдържанието на избраната
за всеки обект информация.
Място на добавена реалност в логистиката
Най-често срещаното приложение на добавената
реалност в логистиката е в четири основни елемента
на веригата на доставки – складовите операции, оптимизацията на транспорта, доставките в „последната
миля“ и услугите с добавена стойност.
❖В
 складовите операции – комисиониране чрез компютърно зрение (Pick-by-Vision).
❖В
 оптимизацията на транспорта – оптимална маршрутизация, икономичен стил на шофиране и видеоръководство за настройки и ремонт.
❖В
 последната миля – групово разпознаване и сканиране на пратки, оптимално натоварване на МПС,
навигация за „последните метри“.
❖В
 услугите с добавена стойност: асемблиране и ремонт от неспециалисти, приложение за измерване
на тегла и обеми от клиентите и др.
Инвестициите в добавена реалност все още са относително високи, но много бързо се възвръщат. Защото тази технология увеличава ефективността, свежда грешките до минимум, подобрява безопасността
и сигурността, позволява интерактивна работа между отдалечени постове, намалява складовите и транспортните разходи и осигурява стриктно спазване на
правилата и нормативната база..
Рубриката се води от Николай БОЖИЛОВ
изпълнителен директор и председател
на СД на Юнимастърс
СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2021
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Строителството на индустриални обекти
изисква висока експертиза
Атанас Атанасов, управител на Бараж Груп
Бараж Груп е българска строителна компания, която изгражда производствени предприятия,
търговски обекти, ск ладови бази, логистични центрове и административни сгради.
Специализирането на компанията като изпълнител на индустриални проекти є дава онази
експертиза, която се изисква от възложителите при избора на строител. Как се променят
от строителна гледна точка индустриалните и логистичните проекти и какво помага на
компанията да строи качествено? По тези и други въпроси разговаряме с Атанас Атанасов,
който заедно със съдружника си Костадин Чуклев управлява компанията.

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Атанас Атанасов е роден във Варна. Завършва
магистратура по икономика в Otto-von-Güricke
Universität (Германия) и се връща в София, за да
се развива професионално. Шансът го среща с
Бараж Груп. Като магистър по мениджмънт и икономика той поема съпътстващите всеки строителен процес дейности, които никак не са малко.
Дружеството е специализирано в индустриалното строителство, развива и услугата design&build.

– Г-н Атанасов, коя година беше по-трудна за
Бараж Груп – 2020-а или 2021-ва?
– 2020 година беше по-необичайна. Беше трудна,
защото никой нямаше представа какво ще бъде развитието на събитията по време на пандемията. През
2021 г. вече се виждат резултатите от това, което се
случи през 2020-а – забавяне на икономиката, последвано от голямо вливане на пари и голям възход на
икономиките, които първи излязоха от ограниченията,
предизвикани от Ковид-19. Визирам Китай, който изведнъж започна много да потребява и изправи света
пред недостиг на строителни материали. Към днешна
дата (Бел. ред – 15 юни) се забелязва изчерпване на
метали и ламарини в този край на света. Това е сериозен проблем за строителството, защото доставките се
бавят много и цените растат драстично.
– Не търсите ли нови доставчици?
– Опитваме се, ние работим не само с български,
а и с доставчици от цяла Европа, като при необходимост купуваме материали и от други континенти. Проблемът е, че към европейските строителни фирми има
изискване да работят с материали с определен стандарт, т.е. да имат „СЕ“ сертификати, които са признати в Европа.
24
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– Има ли доставчици, с които е трудно да се
преговаря?
– Има и ние не работим с тях. Това е голяма тема.
Един човек трябва да е професионалист в онова, което прави. Стараем се да работим с достатъчно големи доставчици, защото те имат ясна политика, кредитни линии, предвидими са, зад тях стоят достатъчно
ресурси и заводи. На тях може да разчиташ и да си
сигурен, че ще си изпълниш обещанията като строител. Срещат се и такива, които сигурно могат да дадат привидно по-добри условия, но ако материалът не
дойде навреме или във вида, в който сте се разбрали,
това е безсмислено.
– Да се върнем 10 години назад, когато Бараж Груп се разделя на инвестиционна и строителна компания. Защо избрахте да се специализирате в
индустриалните проекти?
– Индустриалните проекти са специфични и ако
една фирма иска да се отличава на пазара, добре е
да има висока специализация в даден тип строителство. Нашият сектор е силно конкурентен, въпреки че
фирмите не са много, и ако нямаш висока експертиза, трудно ще бъдеш избран за изпълнител.
– С какво Бараж Груп печели проекти на конкурентния пазар?
– Лесно е да дадеш ниска цена, но това води след
себе си и по-ниско качество на продукта. Да, всеки
инвеститор се стреми да понижи разходите, но това
е оправдано само когато зад него стоят инженерната
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и икономическата логика. Ние печелим проекти предимно с инженерни решения, т.е. предлагаме на клиента наши виждания, които не променят неговия проект като функционалност или качество, но заменят
едно или друго проектантско решение. И в крайна
сметка общата цена също се подобрява.
– Трудно ли се преговаря с проектантите?
– Проектантите също са хора като всички нас и
имат различно поведение. Някои държат техните решения да бъдат спазени изцяло, други осъзнават, че
оптимизацията, която предлагаме, ще подобри проекта и ще доведе до по-добра цена. Различно е, случвало ни се е проектантът да откаже да направи промяна и тогава или възложителят я налага, или приема
цената. Ако не го направи, ние решаваме, че не сме
правилните изпълнители и се оттегляме от преговорите. Защото ние винаги се опитваме да видим проекта в неговата цялост и да предвидим евентуалните му
недостатъци, които биха довели да проблеми в бъдещата му експлоатация.
– Изпълнявате и сгради по Ваши проекти. Утвърждава ли се тази практика у нас?
– Да, предлагаме т.нар. метод design&build. Бихме искали да има повече такива проекти, защото
те не оскъпяват продукта. Напротив, методът има
куп предимства и в крайна сметка води до спестяване на пари и време. Но повечето български възложители искат да имат готов архитектурен проект,
да направят търг, да видят цените и да вземат решение. Това обаче забавя проекта, защото самият търг продължава няколко месеца. Има и друг забавящ процеса фактор – ако този проект не е съобразен с технологията на изпълнение на конкретния строител, той трябва да бъде напасван допълнително. Когато ние правим и архитектурния проект, имаме възможности да поръчаме предварително материалите и да изчистим спецификациите на
проекта. Това спестява 3–4 седмици, дори и повече, а времето за всеки производител е много важно. Знаете ли, че когато работим с немски инвеститори, разговорът не е за цената. Те знаят колко им
струва обектът и ако дадеш плюс минус 2–3 процента, това означава, че си направил добре сметката, доверяват ти се и уточнявате детайлите и време-

то на изпълнение. Но и в България вече има доста
компании с добри строителни отдели, които са наясно колко струват техните проекти и водят доста
професионални разговори за възможностите, които
предлага строителят.
– Как се променят от строителна гледна точка
индустриалните и логистичните проекти? По-лесни
ли са за изпълнение?
– Не стават по-лесни, по-скоро се увеличават изискванията към енергийната ефективност и това прави сградите първоначално по-скъпи, но при експлоатацията нямат голямо енергийно потребление.
– Повечето български търговски и логистични
фирми, които са част от международни компании,
имат стандарти, валидни за всички държави, където
има техни обекти. Възможни ли са при тях промени?
– Тези фирми имат подробни разписания от по
400–500 страници, с много детайлни изисквания и артикулни номера на продуктите. Но и при тях в последно време има децентрализация спрямо държавата, в която се строи. Вече се допускат някои вариации, защото няма смисъл да се оскъпява проектът,
щом някои от материалите могат да са от местния пазар. Например защо да караме паветата за паркинга на дадена търговска верига отдалече, когато могат
да бъдат заместени с наши. Българските проектанти
също имат създадени стандартизационни ръководства
за своите клиенти, така че вече доста сме се развили в
тази посока през последните 5–6 години.
– По-лесно ли се работи през 2021 г., отколкото през 2011 г.?
– По-лесно се работи със сигурност и причините
са няколко. Едната е, че пазарът е по-развит и има повече работа. През 2011 г. беше трудно един строител
да се специализира, тъй като обемът на работа беше
доста по-малък. Втората е, че самите материали, които навлязоха в строителството, дават възможност за побързи процеси и по-високо качество. Имам предвид
кофражните системи, системите за добавки в бетона, които отменят нуждата да се слагат хидроизолации,
както и всякакви иновации, които помагат да се скъсят
сроковете. Например днес можем да декофрираме на
4-тия ден, а не на 14-ия и с по-малко хора. Това са все

Когато качеството е важно за Вас

www.baragegroup.com
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„Печелим проекти предимно с инженерни решения,
т.е. предлагаме на клиента наши виждания, които не променят
неговия проект като функционалност или качество, но заменят
едно или друго проектантско решение.“
плюсове, които помагат в строителството. Сега има лазерни грейдери, има машини, които подравняват до
сантиметър разликата в нивата. Има оборудване с лазерно насочване, което позволява да се направят над
2000 кв.м бетонова шлайфана настилка на ден с много
високо качество. Това не беше възможно през 2011 г.
– Кой е проектът, с който най-много се гордеете?
– Гордеем се с всички изпълнени проекти, защото
сме дали максимума и сме оставили част от себе си
в него. В различните проекти се гордеем с различни
неща. Например изпълнихме проекта на Айко във Варна, който беше общ магазин на Айко и Мьомакс, от
Акт 2 до момента, в който влезе първият клиент. Това
са 14 хил. кв.м площ, на 2 нива, със сглобяема конструкция и определено беше предизвикателство като
срок за изпълнение – само 6 месеца.
Като инженерни решения проектът, с който се
гордеем, е на Сървиз Логистик. Това беше първият ни
проект design&build, който проектирахме и построихме. В него вложихме всичко научено дотук като инженерни решения и детайли.
Друг проект, който още не е завършен, но върви много добре, е проектът на Фантастико в Перник
с площ 12 хил. кв.м. В него освен търговска част има
и боулинг зала и други помещения. Фасадата е много начупена и красива. Вътрешното изпълнение е интересно като сухо строителство – има стотици детайли
и там работят средно по около 250–300 души на ден.
Определено и като срок, и като детайли, и като цялостно изпълнение обектът е много интересен.
– Кое е по-лесно за строителство – магазин на
голяма търговска верига, склад или логистичен център на 3PL доставчик?
– Ако е склад, е по-лесно. Магазините са по-трудни, защото имат свои особености, а някои проекти са
със страшно много детайли, които трябва да се спазят.
Някои логистични бази също са трудни за изпълнение,
например тази на DHL Logistics България, която строим в момента. Това е терминал с крос док зона, склад
и офисна част. Освен че е различен, този комплекс е и
с много високи изисквания към нас като изпълнители.
– С колко работници строите едновременно по
няколко обекта?
– Ние имаме наети около 300 работници. Те, разбира се, не ни стигат за изпълнението на нашите обекти и вземаме и подизпълнители за специфичните дейности, особено за дограми, врати, рампи, покривни и
други изолации. В годините успяхме да развием партньорство с фирми, които работят изцяло за нас, но тяхното число не е в тези 300. Те си имат собствени работници и са отделни икономически единици. Ние даваме
нужното време да ги обучим на стандартите, които оч26
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акваме при изпълнение на инсталациите, и не е нужно
всеки път да обясняваме отначало какво се очаква от
тях, когато започнем нов проект. Ние също имаме заложени стандарти като изпълнители и подизпълнителите
също следят дали са спазени в проекта.
– Как екипите на Бараж Груп стават по-добри?
В какво инвестирате?
– Инвестираме в две неща – едното е в обучения,
като те следва да бъдат постоянни. Миналата седмица например имахме обучение за складови и стелажни системи заедно с Боян Джамбазов от Логистичната академия, който ни показа и обясни много неща.
Участваха офертният ни отдел, проектанти, ръководители на звена и всички видяха разликата в отделните видове стелажни системи – как изглеждат, как работят,
как се вписват в склада. Другото, което е важно за нас,
са практическите обучения. Някой вижда добра практика, показва я на другите колеги и обяснява защо се
прави така. Опитваме се да стандартизираме с помощта на нашите проектанти всички детайли, които изпълняваме, за да може те да работят при експлоатацията
по-добре. Това е пак вид обучение, защото достига до
всеки човек, който изпълнява проекта.
– Освен хора, много техника ли е необходима
при изпълнението на един обект?
– Интересното е, че за един проект, който е
2–3 хил. кв.м, техниката е почти същата като за проект
от 15 хил. кв.м. Само един пример: едновременно правихме базите на Сървиз Логистик и на Варна Лоджистикс. Едната е 3400 кв.м, другата – 15 000 кв.м. Почти
един и същ брой строителна механизация имаше и на
единия, и на другия обект. Бяха изпълнени по едно и
също време и наблюдавахме какво е необходимо като
организация на процеса. Един голям обект не предполага да се строи с много машини, а с добър ред.
– Лесно ли намирате строителни работници?
– Намираме ги трудно. В последно време освен
от малките населени места успяхме да доведем и
10 души от Узбекистан, които в момента работят при
нас. Водим преговори за наемането на още 10 души
от Узбекистан, търсим и в Турция. Бихме дали работа
на още 40–50 души, но откриването им не става толкова лесно.
– Има ли тръпка от работата в строителството?
– Да, и тя е постоянна. Няма ден, който да е
идентичен с предния; и няма ден, в който да не се
случва нещо интересно. Ако човек иска да му е интересно и хубаво, да се захване със строителство.
Богиня МАТЕЕВА

https://ecustoms.sgs.com
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Безопасно,
по-безопасно,
STILL

Системите за сигурност на германския производител пазят хора и товари

С

амо в Германия миналата година са станали над
20 000 трудови злополуки, свързани с подемно-транспортна техника и складово оборудване. Много от произшествията могат да бъдат избегнати, ако машините са оборудвани с различни системи
за безопасност – такива, каквито предлага водещият
германски производител на складова техника STILL.

Контрол на достъпа и използването
Още в началото на смяната могат да възникнат
опасности от умишлено или небрежно поведение.
Например, когато превозните средства се използват
без разрешение от хора без необходимото свидетелство за управление или без съответното разрешение
за ползване. Това може да бъде отстранено чрез функцията за идентификация на водача STILL Easy Control.
Преди началото на всяка смяна водачите трябва да
потвърдят работоспособността на машината чрез бордовия компютър. Системата за контрол на достъпа и
безопасност на STILL – Fleet Manager, предлага също
така обширен набор от отчети и телематични приложения, които могат да се използват за наблюдение
на работата на кари и водачи. Датчиците за ускорение могат да се използват и за наблюдение на стила
на шофиране на операторите, а ако е необходимо –
и за намеса в управлението на превозното средство.

Сблъсъци
При движението в склада съществува риск от
сблъсък с други хора или превозни средства. Един от
начините да се предотврати това е използването на
визуални предупредителни сигнали от машината. Доказано решение е предупредителната светлина на машините на STILL. Тя действа като визуално предупреждение за пешеходци и шофьори в непосредствена
близост, като прожектира светещи ленти отстрани на
пода до превозното средство. Друга функция за безопасност е STILL Safety Light – прожектират се сини
светлинни точки върху земята на разстояние приблизително 5 м преди и зад превозното средство.
Голяма стъпка към пълното избягване на щетите от
сблъсъка на хора и превозни средства са радиобазираните системи за безопасност. Те установяват двупосочна комуникация чрез радиовълни между превозни средства, пешеходци и стационарно оборудване
дори без визуален контакт. За тази цел всички пешеходци и превозни средства са оборудвани с радиомодули. С тяхна помощ може автоматично да се контролира управлението на превозното средство в опасни зони и да се регулира скоростта му при риск от
сблъсък.

Инциденти с преобръщане
Честа причина за преобръщане на подемнотранспортната машина е прекомерната скорост в завоите. STILL има подходящо средство за защита от
този риск. Ограничението на скоростта, зависещо
от ъгъла на завиване, намалява възможната авария
при преобръщане, като осигурява подходяща скорост в завой.
Инциденти с преобръщане се случват и когато водачите надценяват товароносимостта на оборудването. Ако има прекалено голям товар в предната част
на вилиците, подемно-транспортното средство може
да се обърне, а стоката да падне и да се повреди не
само тя, но и машината. За да предотврати това, STILL
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STILL RX 20-16 / P Е ШАМПИОН НА VERKEHRSRUNDSCHAU
Обновената версия на найпродавания електрически мотокар RX 20-16/P на STILL е удостоена със званието шампион при
подемно-транспортните машини в
надпреварата VerkehrsRundschau
(VR) 2021. Машината, която е
оборудвана с Li-Ion батерии, показа най-добри резултати в тестовете на VR за подемно-транспортни машини в категорията „Електрокари до 3,5 тона“. Тя постигна
резултат 1,4 (много добър) и заслужено спечели наградата VR Forklift
Champion. В състезанието участват машини, пуснати на пазара
през последните 24 месеца.
Четириопорният RX 20-16P/
Li-Ion е с товароносимост 1,6 т
и център на тежестта на товара
500 мм. Електрокарът се захранва
от 48 V/625 Ah литиево-йонна батерия. Машината постигна особено добри резултати с отличното си зрително поле благодарение на уникалната концепция на мачтата. „Когато шофирате, дори с товар, имате напълно ясна гледка отвъд и над мачтата“, беше заключението на тестовия екип. Управлението с волана също
се оказа доста приятно. Реагира прецизно и без забавяне на всички команди, смятат експертите. Що се
отнася до тестването на ефективността на управлението, очакванията бяха надхвърлени. Това се подчертава
от следните редове в протокола на теста: „В режим „Спринт“ изпитваме каква е електрическата мощност
в най-голяма степен. С RX 20 нашите водачи постигнаха рекордни времена при движение в този режим,
които не са постигани с нито един електрокар преди това. В края на теста беше отчетено, че са транспортирани забележителните 130 палета за час.“
разработва системата за подпомагане на динамичния
контрол на натоварването. Чрез нея се ограничава височината на повдигане спрямо теглото на товара, като
по този начин се предотвратява претоварването на
подемно-транспортното средство.

Друга иновативна система за предотвратяване на
произшествия е активната стабилизация на натоварването (ALS), която се използва за погасяване на вибрациите на мачтата при ричтраци и други високоповдигащи машини.
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Коботи:
Сътрудничество между хората и машините
Може би сте чували за коботите роботи, които работят съвместно в складоветеe или
промишленото производство. Но чували ли сте за коботи, работещи като градинари, баристи
или втори пилоти? След Covid-19 възможните употреби и предимства на колаборативните
роботи нараснаха още повече – те вече работят и като медицински сестри, и като тестови
станции за PCR тестове. Какво могат да вършат, се разказва в следната статия от страницата
на cargo partner.

С

татистиката на International Federation of
Robotics (IFR) показва постоянен ръст в световното използване на коботи във фабрики и цехове. На глобално ниво на всеки 10 000 служители
вече се използват 99 кобота. В Китай всъщност на
10 000 служители има 140 кобота, а в Южна Корея –
800. Друго проучване, проведено в Европа, Китай и
САЩ, установи, че 84% от всички компании се стремят да увеличат използването на коботи през следващите 10 години, като 85% от тях заявяват, че Covid-19
е ускоряващ фактор в тези инвестиционни планове.
Нищо чудно, тъй като коботите могат не само да подобрят качеството и ефективността на работата, но и
да повишат безопасността на работното място и да
улеснят социалното дистанциране.

Разликата между роботи и коботи
Докато индустриалните роботи заместват хората,
коботите са проектирани да работят рамо до рамо
със служителите. Коботът може да помогне на хората в работа, която е твърде опасна, изтощителна или
досадна за тях. По този начин се създава по-безопасно и по-ефективно работно място, без да се променя
изпълнението на задачите, свързани с действителното
производство на продукта.
В допълнение коботите обикновено могат да бъдат програмирани по-лесно от индустриалните роботи, тъй като се „учат“ в движение. Фабричен работник може лесно да препрограмира кобот, като движи
рамото му по желаната писта. От там нататък коботът
ще „запомни“ новото движение и ще може да го повтори сам. Поради техния размер и употреба в непосредствена близост до хора коботите не са предназначени за тежко производство. Те обикновено се използват в области като машинно товарене и разтоварване или избор на подходящи части за сглобяване.
30

6 • 2021

СЪДЪРЖАНИЕ

Emili: Комуникация с жестове и мимики
За разлика от традиционните роботи работата на
коботите е много по-интуитивна. Като на кобота Emili
(ергономичен, мобилен, интерактивен носач на товари за интралогистика) например, който е разработен
от Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics. Той
се контролира чрез жестове и „комуникира“ с мимики.
Това е автономно търкаляща се щайга, която има
точните размери на малък носач на товар small load
carrier (SLC), улесняващ подреждането и транспортирането. Ако разшири ходовата си част обаче, той се
превръща в превозно средство без водач driverless
transport vehicle (DTV). С носимо устройство, което
потребителите носят върху телата си, те могат да махнат на Emili и след това – също чрез жестове – да го
информират за желаната работна височина, до която
контейнерът му трябва да бъде повдигнат. Ако е необходимо, може да се управлява и чрез приложение на
смартфон или AR очила.
Малкият кобот с форма на щайга Emili е снабден и
с дисплей за принтирана хартия отпред. Тя показва стилизирано лице на робота, което или се усмихва, или изглежда тъжно в зависимост от състоянието. Ако Emili не
разбира команда, показва това с озадачено лице. Ако
трябва да се обслужва, спуска ъглите на устата си и след
това потребителят получава поетапни инструкции чрез
приложение за това, как да отстрани проблема.
Идеята може да звучи просто, но е важна, тъй като
освен самата технология от решаващо значение е да
се гарантира приемането и доброто сътрудничество
между хората и машините. Това е единственият начин
да се гарантира, че технологията действително може да
доведе до оптимизирани работни потоци и подобрено
качество на работата на служителите. Случайният „предан (любовен)“ поглед между хората и машините със
сигурност помага за изграждането на „екипен дух“.
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Кобот като втори пилот

Малкият кобот Emili може да комуникира с хората

Приготвяне на кафе, бране на растения,
помощ на пациенти
Възможните приложения за коботи са практически
безкрайни. Към момента роботите за съвместна работа се използват не само в индустриалното производство и логистиката, но и в хранителните услуги и медицинските заведения. Разработеният от германската компания за роботика Rethink Robotics, Sawyer има
доста разнообразна кариера. Работи като бариста
в Cobot Café, при услугата за наемане на роботи
RobShare, а също така помага на служителите в оранжериите да берат растения като част от GROWBOT
(Grower-Reprogrammable Robot for Ornamental Plant
Production Tasks) в King’s College в Лондон.
По време на пандемията на коронавируса Sawyer
дори е действал като медицинска сестра. Заедно с Асоциацията на здравеопазването на САЩ избрани болници и компанията Cobot Team, Rethink Robotics са разработили решение, при което Sawyer може да се използва като медицински асистент. В зависимост от показанията на инструмента той може да натисне необходимите бутони на медицинското оборудване, да увеличи или намали въздуха, подаван от изкуствения белодробен вентилатор, да натисне бутон за извикване на
лекар и т.н. Това значително намалява времето, прекарано от лекарите в близост до инфекциозни пациенти.

Изпитателна станция Covid-19, управлявана
от кобот
Фирма в Тексас е проектирала цяла тестова станция Covid-19, която се управлява само от коботи. Очаква се автоматизацията на процеса на тестване да
разреши недостига на персонал и по този начин да
даде възможност за повече тестове и по-бързи резултати от теста. Заедно с ARM Institute (Advanced Robotics
for Manufacturing) компанията Wilder Systems от Остин
(Тексас) създаде пълна система за роботизирани тестове в рамките на 5 месеца. Докато една типична тестова
лаборатория със същия размер може да изпълни около
280 теста на ден, роботизираната система – със същия
брой персонал и PCR оборудване – може да обработи около 2000 теста на ден (седемкратно увеличение).

Все още се проучват безброй възможности в областта на логистиката и транспорта. Товарният транспорт с напълно автоматизирани безпилотни летателни
апарати може да се нуждае от няколко години, за да
узрее, но нова иновация вече предлага потенциал за
оптимизация – коботът пилот. Компанията на Boeing
Aurora Flight Sciences разработи решение системата за
автоматизация на борда на пилотската кабина (ALIAS)
с цел облекчаване на човешкия екипаж в самолетите. ALIAS се състои от роботизирана ръка UR3 (произведена от датската компания Universal Robotics), комбинирана с таблетен интерфейс с гласово разпознаване за пилоти, както и софтуер за управление на полетите. След няколко успешни симулации ALIAS вече
е тестван в реални полети, например в хеликоптера
Cesna Caravan.

Те стават по-силни и по-бързи
Съвсем наскоро шведско-швейцарската технологична компания ABB съобщи за новите си коботи GoFa и SWIFTI. Тя дебютира първия си кобот през
2015 г. под формата на YuMi, който се предлага по избор във версия с едно или две рамена. Днес YuMi работи заедно с хора във фабрики, работилници и лаборатории по целия свят, като се справя със задачи,
като завинтване и сглобяване на компоненти, производство на клапани и USB стикове или оценяване на
тестове на Covid-19 в лаборатории. Докато YuMi има
товароподемност само от 0,5 кг, новите модели GoFa
и SWIFTI могат да вдигнат съответно 4,5 кг и 4 кг, като
по този начин могат да се използват в широк спектър
нови приложения. От ABB се надяват, че сега коботите ще се използват и в областта на електрониката,
здравеопазването, потребителските стоки, логистиката
и хранително-вкусовата промишленост.

Бъдещето на сътрудничеството човек-машина
Очаква се глобалният пазар на коботи да расте
бързо в близкото бъдеще. Въпреки че тази индустрия
също отчете спад в продажбите с 11,3% и намаляване
на обема на поръчките с 5,7% по време на пандемичната 2020 г., в проучване на Interact Analysis се прогнозира V-образно възстановяване. Въпреки всички турбуленции растеж от 20% вече се очаква през 2021 г.
и темпът на растеж от 15–20% да се запази до 2028 г.
Повече от 50% от всички коботи са доставени в Азия
през 2020 г., което означава, че по-бързото възстановяване от ефектите на Covid-19 в азиатските страни оказва положително въздействие върху прогнозите.
Дали иновативните машини представляват заплаха
за работните места, или вместо това помагат за подобряване условията на работа, предстои да разберем.
Факт е, че нашите нови роботизирани колеги ще играят все по-важна роля в ежедневната работа.
Васил ВАСИЛЕВ
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ДОБРАТА ПРАКТИКА

Трансформация
след опустошителен
пожар
Как ферма за плодове използва автоматизацията в склада
Може ли инцидент в склада да доведе до бързо изпълнение на 10-годишен план за автоматизация?
Точно това се случва на американската семейна компания Mount Adams Fruit. След опустошителен
пожар в дистрибуционния център семейство Гибсън стартира от нулата и успява за три години
да трансформира 250 000 кв.м база за обработка и пакетиране на плодове.

М

ежду планините Адамс и Худ, край красивото дефиле на река Колумбия е базиран новият ароматизиран склад на Mount Adams Fruit.
Семейната компания за производството на плодове е
с над 100-годишна пазарна история. Освен продукцията от собствената ферма компанията обработва и
тази на още 50 други ферми.
С над 2000 акра овощна градина, засадени с круши, череши и ябълки в Орегон и Вашингтон, производителят показва както устойчивост, така и трансформация на своите операции – от фермата до търговската верига. Устойчивост, тъй като семейният бизнес се
възстановява след опустошителен пожар в дистрибуционния център. Трансформационна, защото след инцидента компанията внедрява автоматизирана система за съхранение и извличане (AS/RS) и технологии
за обработка и палетизиране в новата базата. Новият автоматизиран център включва 7 нива на съхранение, включително нивото на пода, достигащо 80 фута
височина. Близо 6000 позиции на палети се обслужват от 17 ровери, 3 товарни асансьора и 20 зарядни
устройства.
Ролки завъртат плодовете,
така че камери идентифицират дефектите
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Пожар в склада
Преди четири години операциите в центъра са изпълнявани ръчно, като семейство Гибсън имали планове за автоматизация. Те притежавали земя за изграждането на нова база, а проектът бил за поетапна автоматизация през следващите 10 години. Но в една
ранна октомврийска утрин на 2017 г. избухнал пожар
и унищожил опаковъчната линия, офиса и транспортния отдел. Инцидентът съвпаднал с края на сезона за
прибиране на реколтата, което е и най-натовареното време от годината. В този пиков период компанията изведнъж остава без зони за опаковане и товарене. Гибсън намират четирима партньори, които са готови да опаковат и доставят продукта на Mount Adams
Fruits. Но пиковият сезон ги притискал и нямали много време за анализ и оценка. В рамките на две седмици от пожара Дон и Дъг Гибсън посещават Европа и
разглеждат най-новото оборудване за автоматизирано
опаковане на плодове.

Автоматизирана база
Мениджърите имали четири цели при изграждането на новата база. Първата – да се върне в експлоатация възможно най-бързо. Втората била свързана с автоматизирането, възможността за увеличаване на капацитета и справянето с недостига на работна ръка
в района. Третата цел – да се внедри система, която
да осигури по-голям контрол върху продуктите, след
като бъдат опаковани, палетизирани и складирани. И
накрая новата база трябвало да позиционира компанията на преден план в индустрията, без да се налага
друга голяма инвестиция в автоматизация през следващите 20 години.
Чрез доставчик мениджърите научават за нов под-
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на опаковане и палета. Тази информация се въвежда в облачен софтуер и продуктът е готов за съхранение и продажба.

Пътят на кутията с плодове

След пожара Дон и Дъг Гибсън посещават Европа и разглеждат
най-новото оборудване за автоматизирано опаковане на плодове
ход за автоматизирано боравене с палети и съхранение на няколко нива. Строителството на новата база
започва през 2018 г. Въпреки че AS/RS е сърцето на
склада, цялостният дизайн включва повече автоматизация. В началото на 2019 г. Mount Adams Fruit опакова първата си кутия с плодове с новата система. Това
представлява ново ниво на автоматизация и напълно
нов начин на работа. Предизвикателство възниква при
обучението за ползване на новата система, но през
следващите месеци компанията увеличава използването є от 60% капацитет на 85%. Близо две години
след използването на системата Гибсън посочват, че
най-голямото предимство е времето за изпълнение на
товаренето на изхода. Преди това е отнемало около
40 минути, за да бъдат натоварени камионите, а сега
времето е намалено наполовина.

От фермата до склада
След като реколтата се прибере, има междинна
стъпка – опаковането. Манипулацията започва в зоната за обработка. Плодовете пристигат от полетата
в кошове, които се съхраняват в помещения с контролирана температура. След като са напълно узрели
и готови за опаковане, те се почистват във вода, изсушават се и се предават за сортиране, като минават
през система за визуализация. Тази система може да
оцени всяко плодче вътрешно и външно. На изхода
Mount Adams Fruit инсталира линии за качествен контрол от холандски производител. Ролки завъртат плодовете, така че камери да могат да правят снимки от
360 градуса, за да идентифицират евентуалните дефекти. Mount Adams Fruit използва изкуствен интелект
(AI), за да определи в каква кутия ще бъдат опаковани
плодовете въз основа на големината им. В процеса на
сортиране сега са заети 12 сътрудници в сравнение с
36-имата в старата база.
След като плодовете се сортират, опаковат се на
ръка в транспортни кутии. Пълните картонени кутии
се маркират със сериализиран баркод за проследимост, а транспортната система сканира баркодове за
правилно сортиране. Кодът на регистрационната табела идентифицира земеделския производител, партидата, датата на опаковката, сорта, размера, стила

След като кутиите са опаковани, те се транспортират до нивото на пода, където се подготвят за навлизане в AS/RS. В непосредствена близост до AS/RS е втората зона за контрол на качеството. Там се проверяват
съхраняваните плодове, които изискват нов преглед и
евентуално преопаковане. По-голямата част от кутиите
се палетизират от модул с шест роботизирани палетизатора. Втора зона за палетизиране се използва за ръчна манипулация. Палетът се пренася до зоната за автоматично опаковане. Там защитната ъглова дъска се поставя автоматично, преди палетът да бъде обвит и да
му бъде поставен етикет. След като палетът е опакован
и готов за съхранение, той се транспортира до станция
за определяне на височината му. Кола за трансфер взема палетите и ги доставя до индукционна станция, където се поемат от ровъри. Те могат да пътуват във всяка посока в седемте нива на склада. Накрая, след като
има поръчка за палет, той се извлича и доставя в транспортната зона, където се поставя на конвейер за товарене. Всичко се случва с ограничена човешка намеса.
В допълнение към повишената производителност
една от допълнителните възвръщаемости на инвестицията е пълният контрол върху запасите. Знае се къде
се намира всеки палет по всяко време. В комбинация с възможностите за проследяване, които обхващат пътуването на плодовете от дървото до транспортната кутия, Гибсън посочват, че компанията вече
може да управлява палети не само при първия вход и
изход, но и да ги поставя под карантина, да отстранява дефектна продукция, да опакова или изважда вече
опакован палет, за да се провери качеството на стоката. Всичко е обединено в една платформа за данни,
а мениджърите планират да заемат водещи позиции в
индустрията без друга голяма инвестиция в автоматизацията през следващите 20 години.
(По материали от чуждестранния печат)
Гена ЦВЕТАНОВА

Новият автоматизиран център включва 7 нива на съхранение
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Уникалните точки на доставки извън дома
Как бумът на електронната търговия прекроява последната миля
Бурните промени, настъпили през миналата година, комбинирани с ускоряването на
трансформацията на последната миля в логистиката, промениха трайно пейзажа на доставките
през 2021 г. Клиентите са все по-взискателни, когато става въпрос за доставката. Те искат
видимост, гъвкавост, контрол и дават все по-голям приоритет на устойчивостта.

П

оследната миля е критична точка в цялата верига на доставки и често се определя като най-голямото предизвикателство за операторите, особено в светлината на непрекъснато нарастващите очаквания, създадени от бума на електронната търговия.
Само в Западна Европа продажбите от електронна търговия са скочили с 26% на годишна база през 2020 г.
според анализ на eMarketer Inc. Тъй като потребителите
в цяла Европа очакват доставка на следващия или същия ден, все повече онлайн търговци се насочват към
колетни пунктове или самообслужващи се станции, намиращи се на места, които са много посещавани –
търговски вериги, ресторанти и магазини.
Когато се отнася до разходите за доставка, колетните пунктове и роботите за доставка могат да доведат до умерено им намаляване според доклад на Световния икономически форум (WEF) и консултантската компания McKinsey. Пунктовете обикновено са на
разположение за получаване и изпращане на колети 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и осигуряват рентабилен начин за куриерите да извършват доставки до последната миля. Например разходите, като тези за неуспешна първа доставка, пренасочване на пратката и несигурността да няма кой да приеме колета вкъщи, могат да бъдат намалени. Според
различни проучвания куриерите могат да доставят до
пет пъти повече пратки чрез използването на колетни
пунктове. Клиентите също се радват на удобството на
24-часовия достъп.

Доставки извън дома
През последните няколко години се наблюдават
значителни промени в пазарните дялове, видове колети B2C (бизнес към потребител) срещу B2B (бизнес към
34
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бизнес) и канали от първа или последна миля P2P (точка до точка) срещу D2D (врата до врата). Точките за
вземане и изпращане (PUDO) и автоматизираните пунктове за получаване на колетни пратки (APM) играят
все по-важна роля. От консултантската компания Last
Mile Experts публикуват мащабно проучване, обхващащо 27 страни от ЕС и Великобритания – „Доставка извън дома в Европа 2021“. Според доклада PUDO точките са нараснали с 40% от средата на 2019 г.
Общият брой намерени уникални точки е
336 880 PUDO и 43 310 APM. Полша сред най-бързо развиващите се пазари в тази посока. Броят на колетните пунктове там се е увеличил с повече от 70%.
Страните, подкрепящи най-много PUDO, са Германия
(57 000), Франция (45 000), Великобритания (38 000)
и Италия (36 000). В България PUDO са по-популярни
от APM. Общият брой открити уникални точки у нас е
4200 PUDO и 110 APM показват данните от доклада.

Точки за доставка
Обемите на колетите биха могли да се удвоят за
5 години между 2020 и 2025 г., но инфраструктурата
не е в състояние да го постигне. В резултат на това куриерите ще работят много по-трудно. Местоположенията на пунктовете трябва да бъдат внимателно анализирани и да са в близост до потенциалните потребители. Пунктовете трябва да бъдат и на удобни локации за куриерите.
В доклада на Last Mile Experts се предполага, че
доставките до пунктове позволяват на шофьорите да
доставят до 800 колета срещу 200 – до врата. Посочен
е и таргет за минималната гъстота, за да бъде мрежата успешна – една PUDO или APM точка на 10 000 жители. Представени са и още два критерия. Първият е
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Общият брой на открити уникални точки
в България е 4200 PUDO и 110 APM

Екологични ползи
доставките в последната миля да станат „икономически устойчиви“ при 8 точки на 10 000 жители, а вторият
е да бъдат „екологични“ с 10 точки на 10 000 жители.
Всички освен 5 от 28-те държави, обхванати в доклада, попадат под двата критерия. Чехия, Полша,
Словения, Дания и Финландия надвишават 10 точки на 10 000 жители, като Финландия води с известна
разлика – 24 точки на 10 000 жители. Не е изненадващо, че това са и държавите с най-висок процент за
изпълнение на доставки извън дома. „Липсата на наистина гъсти мрежи за доставки извън дома в по-голямата част на Европа е пречка за по-нататъшното приемане на този начин на доставка от страна на потребителите, които се нуждаят от наистина удобна алтернатива“ се посочва в доклада.
Онова, което не е отчетено в доклада, е Amazon,
поради трудностите при оценяването на точния размер на тяхната мрежа и географското разпространение. С увереност обаче авторите посочват, че гигантът
в електронната търговия разполага с над 20 000 пункта
за доставки извън дома в Европа. Във Великобритания
бързо разшири своята оферта Amazon Hub Counter,
след като първоначално внедри пунктове.
Във всеки случай е ясно, че допълнителни PUDO
и колетни пунктове се създават с доста бързи темпове на целия континент, които ще продължат да увеличават доставките извън дома и да ги правят по-удобни
за потребителите в 28-те държави. Основна констатация в доклада е, че малко под 13% от точките за доставки извън дома са колетни пунктове. Вземането на
пратки от магазините, пощенските станции и гишетата
продължава да съставлява по-голямата част от точките
за доставка извън дома.

Потребителите не само избират опциите си за
доставка въз основа на скоростта и удобството, но
и започват да дава приоритет на устойчивостта, като
61% от всички анкетирани онлайн купувачи заявяват,
че биха предпочели устойчиви възможности за доставка. Според проучвания от University of Brussels използването на колетни пунктове изглежда е по-устойчиво и по-евтино от стандартната доставка до дома.
Има обаче някои противоречия за това предположение, например разстоянието, което клиентът трябва
да измине, за да вземе колета; кой метод на транспорт се използва, за да стигне до пункта; градските спрямо селските райони. Други изследвания стигат до заключението, че пунктовете могат да бъдат от
полза за околната среда, тъй като броят на доставките или повторната доставка до дома са намалени, като
по този начин се намаляват и въглеродните емисии.
Според WEF „ЕС няма да постигне целта си за
CO2 само чрез насърчаване на ползването на пунктове за пратки. Въпреки това, в комбинация с електрическите флоти и нощните доставки, емисиите могат
да бъдат намалени с 35%, а задръстванията – с 25%
през следващото десетилетие“.
Пазарът на колетни пунктове в Европа се оценява
на 500 млрд. долара и се очаква да нараства с годишен темп от 11,6% между 2021 и 2027 г. Докато Полша в момента разполага с най-много колетни пунктове, прогнозира се, че във все повече държави от Западна Европа ще се възприема този начин на доставка поради нарастващия обем пратки, увеличаването
на онлайн покупките и промяната на начина на живот
на потребителите.
(По материали от чуждестранния печат)

В Западна Европа продажбите от електронна търговия
са скочили с 26% на годишна база през 2020 г.
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Тест: Toyota ProAce City Van
Toyota ProAce City Van е чисто ново предложение в гамата на японската марка. Нещо повече,
японците за първи път имат модел в сегмента на компактните ванове.

P

roAce City Van е интересен нов модел в гамата на Toyota. Разбира се, не е тайна, че той е
на обща платформа с компактните ванове на
Groupe PSA и излиза от един и същ завод с познатите Berlingo, Partner и Combo, които още с появата
си през 2018 г. спечелиха престижната международна награда Ван на годината 2019. Но какъв по-добър
атестат от това за един изцяло нов модел? Още повече че от Toyota декларират, че ProAce City Van отговаря на високите стандарти за качество на японската марка. Освен това японците вече участват реално
в изграждането на модела, а не просто купуват платформата. А Toyota вече има дългогодишен опит в сътрудничеството с PSA, което в лекотоварната гама досега се изразяваше в средния ван ProAce, споделящ
обща платформа с Expert, Jumpy и Vivaro.

Тестовият автомобил
За теста разполагаме с предоставен от Toyota
Balkans, ProAce City Van с 1+1 седящи места и неостъклен товарен фургон със странична плъзгаща се
врата и двукрила задна врата, отваряща се на 180 градуса. Тестовият автомобил е с по-дългата от двете колесни бази и базовото ниво на оборудване – Base,
което автоматично означава, че дизеловият двигател
с работен обем 1,5 л е с мощност 100 к.с., като постига нормите Euro 6.2 с добавката Adblue, а предавателната кутия е 5-степенна механична и автомобилът
има старт-стоп система. Задвижващи са предните колела. Колелата са с размер 205/60 R16, а спирачките
са дискови отпред и отзад.
При по-късата версия същият двигател се предлага и с мощност 75 к.с. При високото ниво на оборудване Comfort и дълга база силовият агрегат е наличен
и с мощност 130 к.с., вече в комбинация с 6-степенна механична трансмисия.

Оборудването
В базовото ниво на оборудване дългата база се
предлага и като екипажна кабина CrewCab с два реда
седалки и 4+1 седящи места. Нивото Comfort пък винаги е с две седалки за пътници до водача.
36
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Понеже тестваме автомобил за работа, трябва да
подчертаем, че разполагаме с версията, която предлага най-голямата товароносимост при модела – до
1000 кг, и най-големия товарен обем – 3,9 куб.м.
Единствено във версия с опцията Smart Cargo, при
която има отвор в преградата на товарния отсек под
пасажерската седалка, позволяващ превоз на дълги
товари, товарният обем достига до 4,3 куб.м.
Общата дължина на тестовия автомобил е
4753 мм. Габаритната широчина е 1848 мм, а височината – 1880 мм. Колесната база в случая е 2975 мм,
предната следа – 1553 мм, а задната – 1568 мм. Предният надвес е 892 мм, а задният – 886 мм.
Динамичните характеристики, осигурени от 1,5-литровия турбодизелов двигател, са максимална скорост
от 172 км/ч, ускорение от 0 до 100 км/ч – 11,5 сек,
време за изминаване на 400 м при старт от място
18,1 сек.
Макар че тестовият ProAce City Van e с базовото
за модела ниво на оборудване, екстериорът и интериорът разполагат с всичко необходимо за един съвременен градски лекотоварен автомобил. Водачът например разполага с автоматични фарове със сензор за
интензитет на светлината, дневни светлини, електрически и отопляеми странични огледала, електрически
прозорци… Чистачките са с програмируем интервал.
Системите за сигурност и в помощ на водача
включват ABS+EBD, система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC), въздушна
възглавница за водача и пътника, система за следене
налягането на гумите (TPWS), сервоусилвател на волана, асистент за потегляне по наклон (НАС). Уретановият волан се регулира по височина и дълбочина.
В случая имаме единична седалка за пътника. Двойната е приложима само при версиите с електрическа
ръчна спирачка, защото тогава отсъства обичайният
лост на паркинг спирачката.
При базовото ниво на оборудване възможностите
за регулиране на седалката на водача са минимални, но
напълно достатъчни за удобство и добра видимост. Седалката за пътника не се регулира, но под нея има сериозно по обем пространство за вещи и инструменти.
Пространство за съхранение има и над главата на водача, а в джобовете на вратите има поставки за бутилка.
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За теста разполагаме с версията
Общата дължина на тестовия автомобил
Гърловината за зареждане
с товарен обем 3,9 куб.м
е 4753 мм при колесна база 2975 мм
с AdBlue е до тази за дизел
Комфортът за водача се допълва от ръчноуправляВпечатленията от удобствата и пътното поведение на
ем климатик, светлини за четене над главата и аудио- компактния ван са отлични. Комфортът за водача, който
система с радио, две тонколони и управление от вола- разполага с всичко необходимо, е на добро ниво. Урена. Свързаността на развлекателната система се осигу- дите за управление са разположени ергономично и инрява от Bluetooth с възможност за провеждане на те- туитивно, мястото му е удобно и не уморява дори при
лефонни разговори и USB-порт.
продължително шофиране. Впечатлява обезшумеността
На приборния панел има информационен LCD дис- на шофьорската кабина, като звукът от двигателя е приплей с информация за моментната скорост, пробега, глушен и тих дори при високи обороти.
разхода на гориво, количеството на Adblue и горивото в
В градска среда е типичният ван за бързи доставдвата резервоара, оставащия пробег с наличния дизел… ки – компактен, маневрен, повратлив. Управлението
Доста по-богата е информацията на дисплея на е лесно и прецизно, а Toyota ProAce City се промъкцентралната конзола. С бутон на лоста за чистачките ва безпроблемно в градския трафик и тесните улици
и сензорни бутони на централната конзола се прев- в центъра на София. Видимостта за водача е отлична.
ключват менютата на дисплея и се управляват функ- Много прецизна и приятна е работата на старт-стоп
циите и параметрите на автомобила. На този дисплей системата, която се задейства винаги в точния момент
могат да се следят пробегът, оставащият пробег, мо- и която може да се изключи при желание на водача.
ментният и средният разход на гориво…
На магистралата динамиката на автомобила е отТоварният отсек разполага с LED осветление, из- лична. Двигателят и трансмисията осигуряват доставод за напрежение 12V и 10 халки за закрепване на тъчно теглителна сила и запас на мощност във всички
товари. Тук правят впечатление доста ниските и малки оборотни режими. Максималната скорост от 140 км/ч
арки на задните колела, което прави възможно нато- се достига и поддържа с лекота. Ванът, макар и ненаварването на два европалета.
товарен, е стабилен в завоите и при високи скоросДължината на пода на товарното пространство е ти. Впечатляват мекотата на возене и преминаването
2167 мм, а максималната вътрешна височина – от през неравности. Добрите впечатления се запазват и
1200 до 1270 мм при максимална широчина 1630 мм. по двулентовия път с много неравности, остри завои,
Разстоянието между калниците е 1229 мм. Товарна- изкачвания и спускания.
та височина е 617 мм. Плъзгащата врата е висока
Не може да не се отбележи икономичната рабо1072 мм при широчина 675 мм. Това, както споменах- та на силовия агрегат. Декларираният от производитеме, осигурява товарен обем от 3,9 куб.м при товаро- ля комбиниран разход на гориво е 4,2 л/100 км. Въносимост 1000 кг и капацитет на теглене на ремарке преки че не сме си поставяли за цел суперикономичсъс спирачки от 1500 кг.
но шофиране в градски условия, разходът трудно надскача 5,9–6 л/100 км. В извънградски условия, при
прецизна работа от страна на водача консумацията
Тестът
може да бъде свалена и под 4 л/100 км, така че заЗа близо три дни изминахме над 500 км с тесто- водските данни са напълно постижими.
вия Toyota ProAce City Van. Маршрутът бе разнообраВ заключение можем да кажем, че Toyota ProAce
зен и включваше натоварен трафик в центъра на Со- City не изненадва с нищо. Той е точно това, което се
фия, скоростните отсечки на софийския околовръс- очаква от него – идеален съвременен, градски работтен път, магистралата от столицата до разклона за Кар- ник, който е сериозен играч на пазара на компактните
лово, двулентовия път до пловдивското село Калояно- ванове. А в ценовата листа откриваме, че цената на тево, Старосел, а след това – криволичещия и изпълнен стовия автомобил е 39 990 лв., като най-евтината верс изкачвания и спускания път през Стрелча, Панагю- сия на модела може да бъде закупена за 33 990 лв.
рище, Оборище, Поибрене, Белица, Вакарел, Нови
хан и София.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Информационният дисплей на централната конзола

Водачът разполага с всичко необходимо за работата си
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СЪБИТИЯ
Digital Supply Chain Europe
Digital Supply Chain Europe е международно събитие, посветено на големите предизвикателства във веригата на доставки и логистичния сектор. Фокусирана върху дигитализацията и управлението на данни, тази среща на върха кани представители от перспективни компании да споделят за своите най-нови иновации, разработки и стратегии
за подобряване веригата на стойността. Supply Chain Europe ще се състои на 14 септември 2021 г. в Люксембург.

Deliver 2021
Deliver е европейско събитие за e-логистика, което обединява ръководители, популярни брандове, ритейлъри, професионалисти от електронната търговия и логистичната
индустрия. Това международно B2B събитие стартира през 2015 г. и има четири издания,
проведени в Люксембург, Берлин, Лондон и Лисабон. Тази година ивентът ще се проведе в Амстердам (Нидерландия) на 6 и 7 октомври. Програмата включва заявени бизнес срещи, мастър класове за бъдещето на ритейла и логистиката, интерактивни и оперативни сесии и щандове, на които ще бъдат демонстрирани новите технологии в индустрията.

КНИГИ

Процеси във веригата на доставки
Авторът на книгата „Процеси във веригата на доставки“ (Supply Chain Processes) Питър Робъртсън идентифицира четири основни процеса във веригата на доставки – стратегия, дизайн, изпълнение и хора. В труда се разглеждат ключови теми, като риска по
веригата на доставки, гъвкавостта, устойчивостта, предизвикателствата пред съвременните вериги на доставки и разработването на „елегантен дизайн“ на снабдителната верига. Всяка глава започва с раздел, изследващ възможностите за обучение и последван
от подробно съдържание. Представени са различни примери, казуси и задачи за решаване.

Дигитална трансформация на логистиката
Четвъртата индустриална революция се очаква да трансформира логистиката и управлението на веригата на доставки, като системите за доставка стават автоматизирани,
интелигентните мрежи се създават навсякъде, а данните се събират и анализират универсално. Авторите на книгата Мак Съливан и Йоханес Кърн правят цялостен преглед
на тази жизненоважна тема. Трудът „Дигитална трансформация на логистика“ (The Digital
Transformation of Logistics) е обособен в три тематични раздела – технологии, платформи
и хора. В книгата са представени добри практики за трансформация на организационната култура, които се базират на проучвания сред лидери в индустрията от САЩ, Сингапур, Тайланд и Австралия.
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FRESH & FOOD LOGISTICS IS BUILDING A NEW WAREHOUSE IN SOFIA
The company Fresh & Food Storage has
The building will be equipped with about 30
launched the construction of a new large warehouse. ramps. It is envisaged that a part of the warehouse
It will be used by Fresh & Food Logistics (FFL), the will be determined for deep-frozen goods, stored
logistics company of the group, which is a broad- at temperatures of -20°C. Another part is set aside
spectrum logistics operator in the field of distribu- for storing chilled goods at temperatures between
tion of food products.
+2°C and +6°C. The largest part of the building will
The new building will be located at the existing be dedicated for storing goods at dry standard state
facilities of Fresh & Food Logistics in Sofia, and it conditions. Additionally, the exact dimensions of
will have a total floor area of about 10,000 sq. m, and the individual parts of the warehouse will be speca storage capacity of 12,000 pallet spaces. An office ified during the construction process, depending on
part in the warehouse building is not planned.
the market trends.

8

WE ESTABLISHED EXCELLENT MARKET REPUTATION THANKS TO OUR PROFESSIONALISM
In our profession, one must be stubborn, inven- logistics industry, handling of the crisis, professiontive, and headstrong, because we encounter walls al freight forwarding service, and successful manevery day in our business. That is what believes Mr. agement in general.
Anton Stoykov, Managing Director of TEU Bul“For successful development in the business, it
garia OOD, a daughter company of the Greek TEU is necessary, even in the event you encounter a seriGroup Shipping & Forwarding. According to him, ous problem, to continue to work until the difficulty
in logistics, dealing with problem issues is a daily is successfully overcome. When there is a crisis, we
occurrence, bringing a new challenge every day. We cannot rely on standard practices. If we do it – we are
meet him at the company’s office in Sofia between doomed to failure, and no company would want to
two work meetings. In a candid conversation with do such a thing, especially in times like the present
us, he shares his vision for the development of the one,” shares Mr. Anton Stoykov.

10

WHEN CUSTOMERS ARE VERY DIFFERENT, LOGISTICS RESPONDS WITH FLEXIBILITY
We find Ms. Verka Atanasova, the managing di- virtually through the production facilities where we
rector of Ivel 93 EOOD, and the buyer Mr. Yanko see machines for the production of lokum (Turkish
Atanasov in a very dynamic period in their busi- delight), lokum paste, boza (millet-ale), and chocness’s existence. The repair works in the warehouse olate, as well as lines for cutting and packaging the
just completed, new machines are expected for the finished products. Soon the team expects a new proproduction area. The company specializes in the duction line which is purchased from China. It will
production and distribution of raw materials for con- help workers to spread over jam, cut, and pack waffectionery and bakery production, and its portfolio fles. A new machine for the production of lokum is
includes about 500 articles. The managers walk us also ordered.

16

BUSINESS MODEL WITH TRUMPET SOUNDS
In the world of coffee, we distinguish two main
types of coffee – ordinary or commercial class, and
special or specialty coffee. It is the second type that
the coffee maker Mr. Jordan Dabov has chosen some
14 years ago when he had laid the foundations of his
distribution company Mira Mar 08 OOD, known
under the commercial brand of ‘DABOV Specialty
Coffee’. The manager compares their business model to a trumpet. It could send a signal, tone, sound,
and even a message. This instrument may be the qui-

18

etest and gentlest in any group when played acoustically, or it can become the most powerful one. Since
its inception, the company relies only on the special
coffee class, which is graded over 84 points on the
100 point scale of the organization Alliance for Coffee Excellence. The class of special coffee is different from the ordinary coffee by the way of its cultivation, processing, and roasting. The green beans
are stored in Dabov’s new warehouse, and roasted in
the “greenest” coffee machine.

THE CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL SITES REQUIRES HIGH EXPERTISE
Barrage Group EOOD is a Bulgarian construc- to have a high level of specialization in a given type
tion company that builds manufacturing plants, re- of construction. Our sector is highly competitive, altail outlets, warehouse facilities, logistics centers, though there are not so many companies, and if you
and administrative buildings. How do industrial and do not have high expertise, it will be difficult to be
logistics projects change from a construction point selected as a contractor. We win projects mainly
of view, and what helps the company to stay in line thanks to our engineering solutions, i.e. we offer the
with quality during the construction process? We customers our views that do not change their project
talk about these and other issues with Mr. Atanas in terms of functionality or quality, but just replace
Atanasov who manages the company together with one or another design solution. And eventually, the
his partner Mr. Kostadin Chuklev.
total price is also improving,” says in an interview
“Industrial projects are very specific, and if a for LOGISTIKA magazine Mr. Atanas Atanasov.
company wants to stand out in the market, it needs

24
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ЦЯЛОСТНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Transpress е водеща логистична компания в
България, създадена преди повече от 28 години
с фокус върху транспортните услуги.
Днес екипът наброява повече от 650 души,
транспортната мрежа се простира в цяла
Европа, разполага с един от най-модерните
автопаркове в България и екипът продължава
да влага време, усилия и средства за
развиването на всички звена в компанията.
Transpress предлага цялостни интелигентни
логистични решения.
Всяка стъпка и процес в компанията са обмислени
и оптимизирани така, че да срещнат нуждите на
клиента. В Transpress всеки служител съзнава
важността и на най-малките пратки и се отнася
отговорно към доверието, което оказват клиентите.

: Куриерски услуги
Бързи градски доставки до 2 или 4 часа
Градски и междуградски доставки
Доставки с /до приоритетен час
Международни доставки

: Палетни доставки
Оптимална транспортна цена
Пълно ежедневно национално покритие
Онлайн проследяемост на пратките
Доставки: врата-врата, офис-врата, офис-офис

Transpress предлага широк диапазон от услуги:
Куриерски услуги

Цели товари

Палетни доставки

Частични товари

Групажни пратки

Складова логистика

Transpress успешно си партнира с нeмския
логистичен гигант DACHSER. Като значима
част от единната европейска мрежа, предлага
свързаност на българския бизнес с всяка точка
на Европа посредством повече от 400 терминала.
Мрежата в България продължава да расте и в
момента има 12 депа в големите градове
с обща складова площ над 13 000 кв. м.
Ежедневните връзки между тях позволяват
бързи доставки до всяко кътче на страната.

С разнообразие от услуги и добро планиране
Transpress гарантира на клиентите си високо
качество на оптимална цена в зададения срок.

www.transpress.bg
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