ПРОИЗВОДСТВО

SUPPLY CHAIN

ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

DHL и Hellman договарят
доставки с дронове
на Дронамикс

Има лесни и бързи начини
за цифровизация
на веригата на доставки

Maersk и ПИМК
с блок-влак
от Бургас до Пловдив

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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www.unimasters.com

РЕДАКЦИОННА

YEARS IDEAS IN MOTION

Оптимистично
пътуване
«Не чакайте да успеете,
за да работите върху оптимизма си,
работете върху оптимизма си
и ще станете много по-успешни.“
Робин Шарма»
Този брой на сп. Логистика е едно
оптимистично пътуване сред идеи,
иновации и трансформации. Толкова
оптимистично, че дори някои залагат
брадите си като гаранция за успех.
Да, добре разбрахте – братята
Константин и Свилен Рангелови обещават да обръснат брадите си, когато в края на годината бъде произведен първият карго самолет на Дронамикс. По план през 2022 г. от халетата на българското предприятие ще
излязат до 60 дрона (стр. 18).
В рубриката „Мениджмънт“ Станислав Димитров, управител на Карго Планет, разказва за нов дигиталнологистичен продукт, който разработва с екипа си повече от година. Във
формулата на иновативното решение има софтуер, логистика, финанси,
време и… вдъхновение (стр. 12).
В друго интервю, озаглавено
„Скоростта е част от иновациите“,
Гордън Риске, председател на Изпълнителното бюро на VDMA Materials
Handling and Intralogistics Association и
CEO на KION GROUP, казва: „В повечето случаи младите хора са готови да поемат определен риск. Е, понякога зад това има инвеститор, за
да стане начинанието финансово възможно“ (стр. 34).
Да откриеш инженер, който използва енергията си, за да промени
всичко, което пречи на работата му, е
най-лесно в Тракия икономическа зона.

Лазар Матеев, ръководител направление „Вериги на снабдяването“ в Ханон Системс Пловдив, опровергава всички скептици, които пристъпват предпазливо в несигурното време на пандемията, като доказва, че
може да се направи „светкавично дигитализиране“, което да неутрализира риска от прекъсване на веригата
на доставки (стр. 24).
С оптимизъм се придвижваме и
ние, организаторите на деветата
Логистична бизнес конференция, към
датата 12 октомври, когато отново
ще се срещнем в София Ивент Център. Запознайте се с лекторите
Питат ни: не се ли страхувате
от нов локдаун, на което ние отговаряме: обичаме това, което правим, и
затова сме заредени с енергия да извървим нашия път, да намалим риска
за участниците в конференцията до
минимум и да превърнем този очакван форум в полезно и оптимистично преживяване. Няма да правим залози като братя Рангелови, защото
дигиталната трансформация в събитийния бизнес ни дава две възможности – хибриден формат (разумен
брой хора в залата плюс онлайн присъствие) или само онлайн излъчване на
конференцията. Ще използваме тази,
която отговаря на времето.
Богиня МАТЕЕВА
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DSV влиза в Топ 3
на логистичните компании в света

Дискордиа зае седмо място
в класацията К100

Логистичната компания DSV Panalpina завърши придобиването на подразделението Global
Integrated Logistics (GIL) на базираната в Кувейт
Agility, се посочва в официално съобщение на датската компания. С придобиването на GIL, DSV
влиза в Топ 3 на логистичните компании в света. Стойността на сделката е приблизително 30,2 млрд. датски крони. Заедно DSV и GIL ще
имат очаквани комбинирани проформа приходи
от приблизително 160 млрд. датски крони.

За поредна година транспортно-логистичната
компания се изкачва в класацията Топ 100 на найголемите компании в България и вече е на 7-о място в сектор „Транспорт“. През предизвикателната 2020 г. компанията е единствената в Топ 10 с
положителен ръст на приходите (14,5%) спрямо
2019 г., с което утвърждава лидерската си позиция в сектора.
Освен ръста на приходите Дискордиа отбелязва марж на нетната печалба от 3,43%, а в класацията „Прогнози 2021“ тя е поставена на 6-о
място сред всички компании в страната. През
2020 г. компанията бележи ръст на служителите със 138 души. Неотдавна тя отбеляза и закупуването на камион 800 и назначаването на шофьор 1000.

Уърлд Транспорт Оувърсийз
откри представителство в Гърция
Като поредна стъпка от стратегията си за развитие Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) откри
офис в Гърция, който е напълно оперативен от
01.09.2021 г. World Transport Overseas Hellas е 100%
собственост на българското дружество и предлага морски, въздушен и сухопътен транспорт, както и всички други логистични услуги. Екипът се
ръководи от един от най-добрите специалисти
от бранша в Гърция. Централният офис на компанията се намира в Солун, като се предвижда скоро
и откриване на представителство в Пирея.

DHL Express купува електрически
карго самолети

DHL Express добавя към флота си 12 товарни
електрически самолета Alice eCargo. Те са поръчани от базирания в Сиатъл производител Eviation.
С този ангажимент компанията прави пионерска
стъпка към устойчиво бъдеще в авиационната
индустрия. Alice ще може да се зарежда по време
на товаро-разтоварна дейност, като процесът
ще отнема 30 минути. Ще може да се управлява
от един пилот и да транспортира полезен товар от 1200 кг с максимална далечина на полета
815 километра.

Maersk придобива логистични
и е-commerce компании
Двама ключови играчи в логистичната индустрия и електронната търговия (е-commerce)
стават част от датската компания за морски
превози и логистика A.P. Moller – Maersk (Maersk).
Съобщава се, че компанията е придобила базираната в Солт Лейк Сити (Юта, САЩ) логистична компания, оперираща в B2C сегмента – Visible
Supply Chain Management (Visible SCM). Maersk обяви и намерението си да придобие нидерландската
B2C Europe Holding B.V. (B2C Europe) – логистична
компания, фокусирана върху B2C услугите за доставка на колети в Европа.
6
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Ще говорим за истинските неща в бизнеса
На 12 октомври 2021 г. ще се съберем за девети път в София Ивент Център, за да изживеем
онези часове на обмяна на опит, знания и информация, които ни зареждат с оптимизъм и идеи.
Като организатори ние сме доказали в досегашните осем издания, че Логистичната бизнес
конференция е най-доброто място за споделяне на добри мениджърски практики във веригата
на доставки. И тъй като предизвикателствата пред нея никога не свършват, мотото ни тази
година е: Предизвикателствата моделират успеха!
Петър Витанов
Евродепутат

Зоран Лазороски
DB Schenker

Веселин Стоянов
Transpress

Стефан Коларов
eMAG България

Антон Ананян
Frotcom България

Валентин Илиев
ЗК Лев Инс

Емил Димитров
Kaufland България

Георги Терзийски
SAP България

Янислав Тотев
ДСВ Роуд

Лазар Матеев
Hanon Systems
Пловдив

Антон Димитров
DHL Express
България

Стефан Стоилов
DHL Express
България

Г

лобализацията отвори вратите за компаниите и
им каза: ето ви повече клиенти, достигнете ги.
Но всяка промяна в производствените мрежи и в
световната търговия предизвиква и промени във веригите на доставки. Затова нарекохме първия панел на
деветата Логистична бизнес конференция: Глобални
промени и локални възможности за България. В него
под формата на дискусия успешни мениджъри ще
очертаят възможностите страната ни да спечели от натиска на пандемията върху глобалните икономически
процеси. На конференцията ще говорим и за:
❖ Заданието Европейски зелен пакт, което все забравяме, защото си мислим, че е далече от нас.
❖ Как се прави скоростна дигитална трансформация.
❖ Кои са ефективните начини на планиране и доставки по време на криза и растеж.
❖ Как пандемията промени българския пазар на електронна търговия, разплащанията и доставките.
❖ Иновативни решения за ефективното управление
на склада.
За много истински неща от бизнеса ще говорим
на Логистичната бизнес конференция. Представяме
ви 16 лектори, очакваме потвърждение за включване
на още мениджъри в този силен отбор.
https://conference.logistika.bg/bg/menu/215/Lektori
А вас очакваме на 12 октомври в София Ивент
Център за участие на живо в конференцията. Можете да я следите и онлайн в реално време. И в двата случая е необходимо да направите регистрация на
сайта на събитието. https://conference.logistika.bg/bg/
menu/217/Registraciq
Погрижили сме се да отделим в програмата достатъчно време да поговорите на кафе помежду си и
да създадете контакти с колеги и бъдещи партньори.
Генерален партньор на форума е Frotcom България.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА

Христо Урумов
СТАМ

Павел Бандилов
БПД

Антон Крантев
Коника Минолта
България

Димитър Сотиров
Коника Минолта
България
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BTP LIVE

Предлагаме
детайлна информация
и експертни консултации
Симеон Митев, създател и собственик на платформата БГСКЛАД
Това беше една необичайна СРЕЩА НА КАФЕ в горещия юли – водещата Снежина Баджева се
включи от Германия, а събеседникът є Симеон Митев – от Истанбул. В турския мегаполис
консултантът по недвижими имоти приключваше сделка за прехвърлянето на производството
и логистиката на голяма мебелна къща в България. В деня на интервюто той беше рожденик и
беше поканил семейството си на романтична вечерна разходка с корабче по Босфора.

И
VIDEO

нтервюто със Симеон Митев беше излъчено
на живо през Facebook страницата на списание ЛОГИСТИКА и ако сте го пропуснали, можете да го гледате в YouTube, като сканирате QR кода
от тази страница.
Експертът по индустриални имоти се впуска в сектора преди 25 години и от тогава до днес не прекъсва
консултантската си практика. Той създава платформата БГСКЛАД преди 5 години и неотдавна тя бе отличена със специална награда за успешен бизнес модел в
търговията с недвижими имоти. Проектът bgsklad.bg е
носител и на европейска награда за модерен сайт за
индустриални имоти.
„За да изпъкнеш на конкурентния пазар, трябва да
разполагаш с богата информация, отлични търговски
качества и много контакти“, убеден е Симеон Митев.

Умението да търсиш имот
В началото на срещата той описа подробно какво дава на потребителите платформата БГСКЛАД и направи бърз анализ на пазара на индустриални имоти
преди и по време на пандемията, очерта и какви тенденции в търсенето задава променената след Covid-19
бизнес среда.
Онлайн платформата БГСКЛАД за 5 години има събрани почти 9000 оферти. Нейна характерна особеност е, че когато дадено помещение се наеме или
продаде, то не се сваля от платформата. Запазената
информация дава възможност на клиентите да погледнат в годините назад и да сравнят цените и промените на пазара. Тя може да бъде полезна на всички инвеститори, които търсят бази за производство или логистика, като им предостави детайлна информация за
цяла България.
Платформата вече има партньори във всички възлови градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Пазарджик, Габрово, Кърджали, Видин, Горна Оряховица, Благоевград, Добрич, Хасково, Сливен, Ямбол,
Враца, Сандански…
Уебстраницата bgsklad.bg предоставя на бизнеса
интерактивни карти на индустриалните зони, както и
анализи и професионална консултация.
На въпроса, как пазарът на индустриални имоти преживя пандемията, Симеон Митев отговори:
8
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„Пазарът имаше няколкомесечен локдаун в началото
на пандемията, после се появиха запитвания за малки складове, предимно в София, а днес, когато икономиките и пазарите се възстановяват, вече има поразнообразно търсене. Най-много са запитванията за
складове от 500 до 1000 кв.м. В най-големия таргет –
помещения между 1000 и 1500 кв.м, търсенето е малко, а сделките – трудни.“

Малкият склад в града
А как растежът на онлайн търговията промени пазара? „Електронните търговци и логистиците, които
обслужват тяхната дейност, се интересуват от локации, близки до Околовръстното шосе на столицата,
където наемат по-голям склад. Той служи като разпределителен хъб и към него искат да имат и малки складове вътре в града, за да извършват бързи доставки.
Пазарът предлага големи площи, но няма малки. Да
се строят нови бази в града е доста нерентабилно,
защото цената на земята е доста висока. При всички случаи тези, които строят складове, задължително
трябва да направят консултация с експерти в сферата
на индустриалните имоти, за да знаят какво е важно
за хората, които работят вътре, и на какви стандарти
трябва да отговарят складовете“, коментира експертът
по недвижими имоти.
Освен създател и собственик на БГСКЛАД Симеон Митев е собственик и управител и на „Шанс-96“ –
българска компания за недвижими имоти, специализирана в продажби и наеми на индустриални имоти.
Във фирмите „Балкан Проджект Мениджмънт” и „Балкан Пропертис – София“ е бизнес партньор с Милен
Добрев. Фирмите са специализирани в проджект мениджмънт, консултации, проучвания и анализи в областта на индустриалните имоти.
По време на интервюто на живо с въпроси се
включваха и зрители от различни градове. Във видеото в YouTube, достъпно и на нашите сайтове, можете
да чуете всички въпроси и отговорите, които даде Симеон Митев.
СРЕЩИ НА КАФЕ се излъчва с подкрепата на
FROTCOM България.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА
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Мащабната база ще е с обща площ
40 дка и 8 хил. кв.м застроена площ

Transpress с най-голeмия
крос-докинг склад у нас

Д
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есет млн. лева ще инвестира водещата българска транспортно-логистична компания
Transpress в изграждането на нов логистичен
център в Индустриален парк София – Божурище.

на оборота, а при куриерските доставки – над 30%.
Корпоративните ни клиенти вече са над 18 хиляди, а
годишно обработваме над 1 млн. пратки.“

Мащабна база

Иновативни решения

Официален старт на строителните дейности бе даден с церемония за „първа копка“, като по план модерната база трябва да заработи в края на 2022 г.
Проектът е получил Сертификат Клас А за инвестиция
от българската държава, а поетапно с реализирането
му ще бъдат открити около 100 работни места.
Мащабната база ще е с обща площ 40 дка и
8 хил. кв.м застроена площ, която ще включва крос-докинг платформа и склад за обработка на товари, зона
за разпределение на пратки и стоки, както и офисна част и център за обслужване на клиенти. Проектът предвижда изграждането на 60 рампи, което ще
позволи едновременното товарене и разтоварване на
60 камиона с режим на работа 24/7 по стандартите
за глобална компания. Ще могат да се обработват до
12 000 тона на денонощие. Паркинг зоната може да
поеме до 100 камиона и 300 автомобила. С тези параметри логистичният център ще е без аналог у нас и с
най-голямата крос-докинг платформа за обработка на
палетни пратки.
„Това ще бъде най-голямата логистична база на
Transpress до момента, втора в София и 14-а за страната. Тя ще бъде и часто от международната мрежа от над 400 точки на нашия глобален партньор –
логистичният лидер Dachser“ – обясни Веселин Стоянов, основател и управител на Transpress. – Изграждането на новия логистичен център е крайъгълен камък в стратегията ни за устойчиво разрастване, свързано е с високия темп на развитие на бизнеса ни през
последните години и убедителното ни утвърждаване
като номер 1 на пазара на палетни пратки. Дори през
кризисната 2020 г. регистрираме над 20% увеличение

Основен приоритет при изграждането на новия
логистичен център е и използването на иновативни и
„зелени“ технологични решения. Те са заложени на
проектно ниво чрез разнообразни енергоспестяващи
системи, които подобряват ефективността на сградата, включително подготовка за инсталиране на фотоволтаична инсталация на покрива. Складът също ще
бъде оборудван с последно поколение високоефективни и „зелени“ подемни машини. В съответствие с
тенденциите за развитие на транспорта ще бъдат изградени и зарядни електрически станции.
Освен мащаба основен приоритет при изграждането на новия логистичен център е дигитализацията на
процесите. Дейността ще е изцяло интегрирана в дигиталната платформа на компанията, като всички операции ще могат да бъдат наблюдавани и анализирани
онлайн в реално време.
„С развитието на мрежата и с всичко, което правим, оставаме верни на визията си за нула рекламации. Ще продължим да предлагаме изключително високо качество на клиентите си, като в момента 98,5%
от пратките ни се доставят в срок и без възражения“,
категоричен е Веселин Стоянов.
Проектът за новия логистичен център се реализира
със собствени средства и финансиране от ОББ. Изпълнението на строителството е поверено на най-голямата строителна група в България – Главболгарстрой.
Тя печели конкурса със сериозния си опит в изпълнението на промишлени обекти и прилагането на иновативни технологии.
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Васил ВАСИЛЕВ

МИТНИЧЕСКИЯТ ТРАНЗИТ СТАВА ЛЕСЕН
TransitNet е универсална, мултимодална електронна митническа услуга за гарантиране и проследяване на Tранзитни
декларации, при която SGS действа като Отговорно лице към митниците от името на своя клиент(превозвачи, брокери,
спедитори и др),което дава възможност на нашите клиенти да създават Транзитни декларации и да ги подават заедно с
финансова гаранция в полза на Митниците към всички Митнически системи, където SGS е Отговорно лице.

ГЪВКАВ И
ЕФЕКТИВЕН

В момента TransitNet е свързан с 26 различни митнически системи в ЕС, както и в Сърбия,
Македония, Молдова, Беларус, Русия, Казахстан и Киргизстан. Ние непрекъснато се
разрастваме и развиваме, за да отговори на нуждите на нашите клиенти.

ДЕНОНОЩНА
ПОДДРЪЖКА

Клиентите на SGS TransitNet могат да се възползват от 24/7 поддръжка за всички въпроси,
свързани с техните Tранзитни декларации. Чрез нашите филиали и нашия екип от над 200
митнически експерти, SGS TransitNet е в състояние да предлагат техническа поддръжка, както
и подкрепа за справяне с казуси в местните Митници.

НИЕ СМЕ
ГОТОВИ ЗА
БРЕКЗИТ

БРЕКЗИТ ще доведе до големи промени за всички компании, които в момента внасят,
изнасят, търгуват или транспортират стоки от и до Великобритания и Ирландия. SGS
TransitNet отнема сложността и неудовлетвореността на клиентите им, предлагайки им
система с един прозорец, за да завършат митническите си процедури. Услугата включва
пълен пакет експортни и транзитни документи за Износ от Великобритания до ЕС и извън
него; Стартиране на транзитни документи от 23 NCTS страни за вътрешността във
Великобритания.

TransitNet Митническият транзит става лесен
https://ecustoms.sgs.com

За повече информация, моля свържете се с нас на:
transitnet.bulgaria@sgs.com тел: + 359 882 624089
sales.transitnetbg@sgs.com тел: + 359 884710721
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Работим
над модерен проект,
който задава нови посоки
Станислав Димитров,
управител на Карго Планет

Станислав Димитров се занимава професионално с транспорт и логистика от 25 години.
Работата му като спедитор, митнически брокер, стоковед и търговец му дава широта на
погледа и разбирането на процесите в транспортния и логистичния бранш. Убеден е, че ключът
към повишаване на ефективността в логистиката и транспорта е системната интеграция. В
момента с екипа си приключва работата над нов проект, който през есента ще отвори нови
пазари за българската онлайн търговия. За новия проект, за трансформациите във веригите на
доставки, за успешните партньорства в транспорта и логистиката и за обикновените човешки
неща разговарям с управителя на Карго Планет www.cargoplanet.eu.
– Г-н Димитров, месец след началото на пандемията от Covid-19 казахте, че никой стратег не е
предвиждал такова тотално затваряне. Как Вашият
екип преодоля това затваряне?
– Ние, които работим в транспорта и спедицията, по-бързо от други браншове излязохме от първоначалния стрес. Ако под криза се разбира рязко намаляване на обема на работата и приходите, то фирмите от товарния транспорт и логистиката продължиха да превозват, складират, преразпределят и доставят стоки. Да, хората се питаха какво ще се случи на
другия ден, но това беше по-скоро страх от неизвестността на ситуацията.
В нашия екип нещата бяха фрагментирани. Имаше хора, които бяха силно притеснени, и други, които не усещаха някаква сериозна заплаха. Благодарение на това, че екипът ни е сравнително компактен,
оптимистичният дух се запази. Притеснения имаше,
но те бяха концентрирани в двата месеца – март и
април, когато светът спря, защото някой беше дръпнал внезапно спирачката. Това беше и периодът, когато имаше спад в работата ни, защото определе12
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ни пазари – Италия, Франция, Испания – се затвориха. Но останалата част на Европа компенсира спада и
през 2020 г. резултатът ни не е по-лош в сравнение с
2019 г. През 2021 г. се развиваме динамично и очакваме ръст в резултатите.
– Ако трябва да сравним юли 2020 и юли 2021 г.,
по какво се различават освен с по-спокойната обстановка?
– Спокойната обстановка не е малко предимство.
Това, което в момента забелязваме, е, че в България
има огромно търсене на превози в посока износ. От
20 години не съм виждал такова бързо увеличаване на
износ от нашата страна. В края на годината, ако се
погледне статистически, в България ще има рекордни
количества на превозени към чужбина стоки.
Това, от една страна, а от друга – този износ
рефлектира върху нашия бранш, защото вече трудно
се намира транспортен капацитет за него. Има и още
една причина за този недостиг – голяма част от транспортния ни капацитет се отклони, защото много български компании работят изцяло на вътрешноевро-
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«Вече се правят планове някои индустрии да се върнат в Европа, като се
започва с леките индустрии, защото в тях процесите се случват по-лесно.»
пейския пазар и не идват до България. Така че от една
страна, имаме повишение на обема произведена стока, а от друга, отчитаме намаляване на количеството превозни единици, които пътуват до България. Като
следствие – от две и повече години се наблюдава стабилна тенденция на ръста на цените на автомобилния
транспорт за износ. В последните месеци това увеличение е с 20% и нагоре. Е, не е 5 пъти както в морския транспорт, но е сериозно. Така е при нас – цените скачат, когато търсенето се увеличава, а в същото време се повишават и разходите за труд и горива.
– Как според Вас ще се реши проблемът с недостига на шофьори при засиления трафик от България към чужбина?
– Недостигът на шофьори е нещо, с което всеки
собственик на камион се сблъсква. Но не сме само
ние – всички браншове се оплакват от липсата на кадри. Държавата отдавна е абдикирала в своята функция да осигурява работна ръка за икономиката или да
улеснява достъпа до нашия пазар на труда на българи от Украйна, Молдова, Македония и други държави.
Наскоро си говорих с един приятел италианец, който
е много оптимистично настроен от промените в България и смята, че ще има ръст на икономиката както през 2007 г. Казвам му, през 2007 г. имаше хора в
България, а сега ги няма. И знаете ли какво ми отговори? Спокойно, то и в Италия няма работници, но когато ни трябват, си внасяме от Либия, Тунис и други
страни. Просто трябва държавна политика в тази насока, защото е нелогично да имаш работа, а да нямаш работници.
– В началото на пандемията веригите на доставки се залюляха доста силно и се заговори за завръщане на много производства от по-далечните логистични точки в Европа. Ще станат ли веригите на
доставки по-къси?
– Да, и това вече се наблюдава като тенденция.
Въпросът е, че подобно пренасяне на производства
изисква доста дългосрочно планиране и не става с
щракване на пръсти от днес за утре. Но като тенденция вече съществува и постепенно ще започват да се
пренасят индустрии в Европа, като се започне с леките производства, защото в тях процесите се случват по-лесно. Неизбежно е това да се случи, при положение че цените на транспорта от Китай са петорно
по-високи. Цената на труда в Китай също расте, както и други разходи за производство там. Много фабрики могат да произвеждат много по-близо до Европа и срокът на доставка до пазарите няма да е вече
два месеца, а ще е една седмица. И ако ЕС има високи екостандарти за някои производства, то наблизо
са Северна Африка и Украйна например. Щом един
производител не иска да пренесе предприятието си
от Китай обратно в Германия, защото себестойността на продуктите му ще се удвои, да го ситуира в Северна Африка или в периферията на Европа. Тук по-

падаме и ние с Румъния, защото сме подходящи като
логистични точки и цена на труда. Вече има запитвания от производители, които искат да преместят доставчиците си на компоненти от Китай в България и да
окомплектоват готовия си продукт тук. Но това означава, че ще се появи още по-голям глад за работници. Затова необходимостта от внос на работници от
различни страни става още по-голяма.
– Екипът Ви влага доста енергия в дигитализацията на процесите. Как софтуерът помага на една логистична фирма – в кризи и в растеж?
– Дигитализацията на процесите, която започнахме преди време, много ни помогна в месеците на
пандемията. Оставаш вкъщи, влизаш във виртуалната мрежа и продължаваш да работиш все едно, че си
в офиса. Това, което с времето започва да ти липсва,
е контактът с хората. А него няма как да замениш със
срещи в zoom, teams или в други платформи…

«В момента, в който стартираме новата си
услуга, ще имаме силен досег с българския
онлайн бизнес. Той чака този логистичен
продукт от нас, защото ще получи
възможността да продава повече.»
Дигитализацията ни дава възможност да мислим за нови решения и за диверсификация на услугите. Тази година работим активно по проекта
www.doboxx.com, който е насочен към продажбите в
интернет и ще затвори целия цикъл на обслужването на един онлайн търговец. Ако неговата стока е от
Китай, ние поемаме обмитяването, организацията на
превоза, складирането, подготовката на пратката и
доставката є до крайния клиент. И накрая можем да
предложим избор между различни куриери, с които
да се извърши тази доставка както в България, така и
в чужбина. Процесите са оптимизирани максимално,
така че цената на доставката от България да стане изгодна и за купувача от Германия например. Допълнително към логистичните операции ще предложим на
клиентите продукт, с който да могат да продават повече, т.е. да излязат на маркетплейс платформи, до
които в момента им е било трудно да достигнат или
трябва да направят различна интеграция. Ние ще им
дадем онлайн среда, където да могат директно да
търгуват и в най-големите платформи, т.е. да получат чрез нас интеграция, която ще им отвори по-големи пазари. От друга страна електронният търговец
ще има доверието на екип, който ще му организира
от край до край доставките и той няма да има ангажимента да поддържа склад и персонал за складова
дейност. Наша е грижата да оптимизираме процесите така, че ценово и за него да е изгодно.
СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2021
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«Според мен това, към което трябва да се стремим, е
транспортните компании да поемат и логистични функции,
т.е. да станат продължение на производствения процес.»
Казано накратко, ние създаваме среда, която
дава на онлайн търговеца възможност да си освободи време, за да го насочи към търсенето на нови
продукти и нови маркетингови техники за тяхното
представяне.
– Няма ли малки стартъпи да поемат тази дейност, или по-скоро силата е в екипите на по-опитните логистични компании?
– Има стартъпи, които са влезли в този бизнес, защото той доскоро беше безинтересен за големите
компании. Но 3PL доставчиците, които са по-отдавна
на нашия пазар, имат ресурса да догонят малките играчи в обслужването на електронната търговия. Ние
трябва да помогнем на онлайн търговците да осъзнаят необходимостта от логистична подкрепа, защото,
за да продаваш успешно в интернет, означава да си
постоянно зает с онлайн маркетинга, със SEO, с всичко онова, което те държи горе, така че хората да те
виждат и да могат да купят твоя продукт, а не стотици подобни.
На търговеца задачата е да поръча стоката от производителя или дистрибутора Х и да я повери в професионални ръце. Пътят е лесен – онлайн магазинът
се интегрира с нашата складова система и в момента,
в който клиент си купи продукта, информацията идва
14
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директно при пикера, той взема този продукт, прави
съответния колет, като в същия момент се е разпечатала товарителницата за избрания куриер. Ние даваме възможност на електронния магазин да си избере
между различни куриери. И нещо повече – ако търговецът е свикнал да работи с куриер А, обаче в един
момент той е свръхнатоварен, а куриер Б, който също
има интеграция в нашата платформа, може да поеме
пратката, продавачът бързо може да прехвърли доставката си през нашите договори от един куриер към
друг. Нашата платформа предлага избор на куриери и
в Румъния, и в Унгария.
– Казахте, че пандемията е ускорила подготовката на новия продукт на Карго Планет. Какви са Вашите наблюдения – има ли стремеж да се създаде
подобен продукт и в други логистични компании?
– Несъмнено. Според мен това, към което трябва да се стремим, е транспортните компании да поемат и логистични функции, т.е. да станат продължение
на производствения процес. И ако до този момент
транспортът се е разглеждал от производителя като
някакво „необходимо зло“, за което се плаща, логистиката вече трябва да влезе в калкулацията на самото
производство. Защото логистиката не е просто самият транспорт, с който можеш да придвижиш стоката

МЕНИДЖМЪНТ 15

«В края на годината, ако се погледне
статистически, в България ще има
рекордни количества на превозени
към чужбина стоки.»

от точка А до точка Б. Тя осигурява суровини за производството, тя организира доставката на готовия продукт, тя съхранява този продукт, подготвя го за доставка и го доставя в точно определен момент на клиента. Тоест логистиката дава оптимизацията на една поточна линия.
– Готови ли са транспортните фирми да се захванат и с логистика?
– Все още не са готови, но трябва да извървят
този път, за да могат да повишат рентабилността си.
Иначе ще си говорим за проблеми, за увеличени такси и разходи, както и за хора, които не искат да работят с ниски заплати. Ние трябва да даваме добавена
стойност, за да можем да вдигаме заплатите и да обновяваме автопарковете си.
– Карго Планет с какъв автопарк разполага и как
работите с поддоставчиците на транспортни услуги?
– Собственият ни автопарк е от 10 камиона, като
с него се покриват може би 5–6% от транспортните
ни нужди. Но той е важен, защото в определени ситуации, в които се изисква бързина и гъвкавост, много помага. За да ни вярва един клиент, трябва да му
дадем сигурност, че когато няма друг вариант, можем
да отреагираме със собствен камион. Нашите транспорти са основно в посока Холандия и Германия, а
по останалите релации работим с подизпълнители. За
15 години пазарна история на компанията ние сме
изградили мрежа с контакти от подизпълнители, които са заслужили доверието ни. И смея да твърдя, че
когато преди 12 години въведохме система за определяне на качеството и подредихме поддоставчиците в три категории, направихме нещо много полезно.
Най-доверените, най-често използваните доставчици
са първа категория. Анализите сочат, че в тези 12 години бройката на компаниите, които са били в първа
категория, силно се е редуцирала – броят на фирмите е намалял, но на възложените на тях транспорти се
е увеличил. Което означава, че с по-малко усилия успяваме да свършим повече работа, а от друга страна,
че превозвачите, на които даваме работа, се развиват
заедно с нас. Доказателство, че доверието е двустранно полезен процес.

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Станислав Димитров се занимава професионално с транспорт и логистика повече от 20 г.
Работата му като спедитор, митнически брокер, стоковед и търговец му дава широта на погледа и разбиране на процесите в транспортния
и логистичния бранш. От 13 години е управител на Карго Планет – компания, която е бизнес
партньор на над 1000 търговски и производствени фирми.

– Когато създадохте Карго Планет, не Ви ли притесняваше фактът, че на логистичния пазар вече работят фирми с достатъчно опит? Какво Ви предизвика да се впуснете в този бранш?
– Честно казано, не съм се замислял, че пазарът е силно конкурентен, когато започнах. Аз исках
да се занимавам с нещо в ИТ сферата, работехме в
една фирма по логистична софтуерна платформа и
като че ли от самосебе си поех в тази посока. Към
момента мога да кажа, че основното предизвикателство пред мен през това време е било изграждането на екип, на структура за взаимодействие и
преминаването ни от микро-към малко предприятие. Не е едно и също фирмата да е от 10 или от
30 души, защото всичко е различно – и процесите,
СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2021
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«Всъщност нашият екип има две
посоки. Логистичното обслужване на
онлайн търговията е едната, другата
е развитието на производствената
логистика.»

– Как ги мотивирате да дават идеи?
– Правили сме и правим брейнсторм сесии, които
карат хората да се замислят. Реално погледнато, в нашата компания идеи са се появявали много. Някои от
тях може да са били съвсем абстрактни, но когато се
появи нещо интересно, сядаме и мислим в конкретика. Идеята реално погледнато е повод, който винаги
трябва да се използва за мобилизация на екипа и да се
даде отговор дали от нея ще излезе някаква промяна в
нашата работа към по-добро. Ако подминаваме идеите, влизаме в едно русло и става безинтересно.

и организацията, и комуникацията. Така че в нашия
случай, а и в много други дружества, най-голямото
предизвикателство през първите 10 години е изграждането на добър екип. От тук нататък считам, че ще
продължим да се развиваме в нови посоки. Затова работим върху иновативни проекти и се опитваме да предложим на по-широк кръг клиенти нашите услуги. Целта ни е това, което вече сме създали като международен транспорт и като логистична
подготовка, да го насочим към бизнес, който тепърва се развива и който има нужда от нас.
– По-трудно ли Ви е днес като мениджър, когато
екипът Ви е пораснал?
– В момента все още имам възможността да контактувам с всеки от екипа. Този пряк контакт стимулира служителите и ги зарежда по положителен начин.
Защото едно е да можеш да си говориш с шефа, друго е да трябва да минеш през няколко заместник-началници и шефове на отдели.
16
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– При този всеобщ глад за кадри как задържате хората?
– Няма голямо текучество при нас. Гладът е повсеместен, но за мен дългосрочната тенденция е нашият бранш да започне да си подготвя кадрите отдалече. Да покаже на учениците какво е това транспорт, какво е това логистика и да започне да си подбира кадри от ученическата скамейка. Надявам се, че
в един момент ще можем и от чужбина да наемаме
хора по-лесно.
Като се замисля, когато започнах да се занимавам
с транспорт, работата в спедицията и в международния транспорт беше много желана. В момента е точно обратното – престижът на шофьорската професия е силно девалвирал, младите не искат да работят
в нашия бранш. И единственият начин това да бъде
променено е активна работа от страна на компаниите (или поне на по-големите компании) с ученици и
студенти, за да могат да създадат интерес и познаваемост на професиите. Това може да е дуално обучение
или друг формат, въпросът е, че младите хора трябва
да влязат в складовете и офисите ни, за да видят какво се прави там.

МЕНИДЖМЪНТ 17

«Категоричен съм, че учениците трябва да имат пряк досег до транспорта и
логистиката, но не за няколко дни. Трябва им посока,
защото само когато дадеш определена посока,
нещата се случват.»
– Карго Планет инвестира в софтуерен продукт,
който бе представен на нашата Логистична бизнес
конференция миналата година. Как работи WMS решението? И какво бихте казали като мениджър, изкушен в ИТ сферата – как според Вас се движи дигиталната трансформация в логистичната индустрия
в България?
– Продуктът работи чудесно и ни помага да доставяме на онлайн бизнеса. Тоест той дава възможност
в момента, в който онлайн магазинът продава стоката, информацията директно да стигне до нас, ние да
подготвим пакета и да го изпратим до крайния клиент.
Софтуерът оптимизира процесите в склада и ни прави
по-бързи, точни и конкурентни.
Но ако трябва да кажа цялостно за трансформацията в сектора – малко преди корона кризата на
всички ни стана ясно, че без бърза дигитализация ще
спрем да се развиваме. Нима някой още се съмнява,
че само чрез софтуерни решения може да има оптимизация на процесите в склада и доставките.
Това, което забави процеса в нашата индустрия,
е пазарлъкът за по-ниска цена. Да, но зад цената на
едно софтуерно решение стоят процеси и ако ти инвестираш в оптимизирането на процесите по доставка, тогава крайният продукт ще бъде по-евтин. За да
има истинска дигитална трансформация, вече трябва не само транспорт, а транспорт плюс логистика,
плюс софтуер, който да обедини отделните звена във
веригата, включваща транспортирането, складирането, обработката и доставянето на стоките. Например, ако говорим за нашия нов продукт, ние имаме софтуер, покриващ цялата информация, с всичките възможни справки, които се предават на нашия
клиент, за да вземе стратегическите решения за своя
бизнес.
– Голяма ли е инвестицията в новия Ви продукт?
– Не е малка като сума в цифрово изражение, но
в по-голямата си част инвестираме във време за организацията на процесите. Работим над проекта повече от година и лично аз съм ангажиран с него в половината от работното си време. Реално погледнато, в
момента, в който стартираме, ще имаме силен досег
с българския онлайн бизнес, който чака този логистичен продукт от нас, защото ще получи възможността
да продава повече.
Както вече споменах, софтуерът, с който работим,
дава възможност за интеграцията ни и с чуждестранни
куриери. Тоест, ако имаме доставка за Германия, ще
разпечатам директно товарителницата на DHL Express
в Германия или във Франция. Доставяме поръчките дотам и куриерът ги поема. Това е начинът българските търговци и производители да продават повече
и на по-големи пазари. Тоест, ако те не използват тази
възможност да продават на физическите лица в Европа, ограниченият наш пазар ще бъде „изяден“ от кон-

куренти от други държави. Това, което ние можем да
направим за тях, е да им отворим директен път към
чуждите клиенти. Допълнително им даваме възможност чрез наши партньори в Западна Европа стоката
им да бъде локирана на точното място. Имаме различни опции, като им даваме възможности и за кол
център: продаваш в Румъния или в Унгария – ето ти
кол център в тези държави, на техните езици. Всичко
това е имплементирано в нашия нов проект, който ще
бъде свързан с логистични центрове в София и Букурещ. Чрез него българската онлайн търговия стъпва на
пазари с нови потребители, на които можем да доставяме в деня на поръчката.
– Вдъхнови ли се екипът Ви, че работи по такъв
значим проект?
– Да, защото това е нещо модерно, което задава
нови посоки. Това е дейност от бъдещето. Всъщност
ние имаме две посоки. Логистичното обслужване на
онлайн търговията е едната, другата е развитието на
производствената логистика. Само че в България първо трябва да се промени мисленето на производителя. Рано или късно и това ще дойде.
– Кой е най-добрият учител за един логистик?
– Аз съм икономист, работил съм в търговска фирма като стоковед – това беше някакъв вид търговско-логистична дейност, защото включва доставка на
стоки до клиенти, транспорт, митническо оформяне.
Смятам, че практиката е най-добрият учител. Затова
съм категоричен, че учениците трябва да имат пряк
досег до професията, но не за няколко дни. Трябва им посока, защото само когато дадеш определена
посока, нещата се случват.
– А трябва ли логистикът да е организиран като
човек?
– Разбира се. В логистиката всичко е свързано със
срокове и ред и ако не спазваш правилната организация в работното пространство, няма да успееш.
– Как се зареждате с оптимизъм?
– Оптимист съм по природа, обичам обикновените човешки неща. Баща съм на две дъщери – на 11 и
на 5 години, и съм със семейството си в свободното
време. Няма как да не намериш време да споделяш
с децата и със съпругата си важните неща от живота.
Не съм от хората, които живеят, за да работят, и вярвам в принципа: човек работи, за да живее.
Всъщност и хората от екипа са като наши деца.
Мога определено да кажа, че те са част от моето семейство. Старали сме се да им помагаме в годините по
различен начин и се радваме, че те виждат кариерното
си развитие в Карго Планет.
Богиня МАТЕЕВА
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Дронамикс създава
флота от Черни лебеди
DHL и Hellman договарят доставки с дронове на българската компания
Всяка минута на нашата планета се раждат милиони идеи, но една много, много малка част от
тях се осъществяват. Искат се доста работа и хъс, за да се реализира една идея. Това показва
и опитът на братята Свилен и Константин Рангелови и на техния екип в Дронамикс. Днес те
са на финалната права по създаването на дрона Black Swan, с който се очаква да започнат карго
доставки в Европа до края на следващата година. За създаването му имат сключени договори с
вече над 60 летища по света, но разширяването им тепърва предстои.

П

онякога един разговор може да те доведе до
идея, която после да стане цел в живота ти.
Така се случва с братята Рангелови през 2013 г.
По това време Константин работи в холандската аерокосмическа компания Airborne Composites. Разговаряйки по телефона с брат си, той споменава, че му се е
прияло българско сирене. „Направи дрон, с който да
ти изпратя“ – отговаря му Свилен. Днес дронът, който носи името The Black Swan (Черният лебед), вече е
факт, а братята планират да започнат доставките с него
през втората половина на следващата година.

The Black Swan
Константин и Свилен Рангелови са завършили Американския колеж в София, след което заминават да
следват в чужбина. Свилен е бакалавър по икономика от колежа „Дейвидсън“ в Северна Каролина. След
завършването си е работил в областта на маркетинговия мениджмънт. Константин завършва авиационно и
космическо инженерство в Техническия университет в
Делфт (Нидерландия). Работил е по специалността си
в компания за авиационна техника.
Пътят до първия им дрон обаче е доста дълъг и
трънлив. Двамата братя основават компанията Дронамикс и започват да търсят инвеститори, които да
подпомогнат разработването на безпилотния самолет.

Свилен Рангелов
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Първият, който им се доверява, е фондът Eleven. След
него се включват и австрийският фонд SpeedInvest, а
също и Бойко Яръмов, един от основателите на софтуерната компания Телерик.
Двамата братя създават екип и започват работа по
разработването на безпилотния самолет в наето помещение в софийския квартал Военна рампа. Първоначално правят малки прототипи с размери 1:20, 1:10 и
1:4 спрямо оригиналния дрон. В момента вече се изгражда и оригиналният самолет, като се очаква той да
бъде готов до края на годината.
The Black Swan ще бъде малък автономен самолет
с обем на товарното помещение 3,5 куб.м, който ще
пренася до 350 кг на разстояние до 2500 км със скорост 200 км/ч. Разпереността на крилете на Черния лебед е 16 м, а дължината му – 8 м. Той ще лети на височина между 4000 и 7000 м по одобрени от регулационните органи маршрути. Двигателят му е бензинов, като
ще може да се използва и гориво, в което има до 10%
биогориво. За в бъдеще ще се тества и възможността
да се използва 100% биогориво. Дронът ще лети между малки летища и ще доставя пратки в региони със
слабо развита наземна инфраструктура. Според собствениците цената на превозите с него ще е до 80%
по-ниска, отколкото с обикновените самолети.

Карго полетите
„Още от първите си разговори с клиенти разбрахме, че правилният бизнес модел не беше да продаваме машини, а да развиваме карго полети с тях – категоричен е Свилен Рангелов. – Когато предоставяш услугата, много бързо научаваш какво точно му трябва
на клиента и какво може да се подобри по модела.
Нововъведенията стават много по-бързо, когато екипът за развойна дейност и екипът за експлоатация са
наши. Ако продадеш самолета на трета страна, тя ще
научи някакви специфики по операциите му, но дали
ще ти предаде наученото на теб като производител,
не е ясно. Така твоята развойна дейност ще е много по-бавна.“
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Black Swan ще пренася до 350 кг на разстояние до 2500 км.

След кризата от пандемията интересът на бизнеса към безпилотните самолети се увеличава. Така през
2018 г. братята регистрират във Великобритания карго авиокомпания за превози с автономни самолети
Dronamics Global. С нея те възнамеряват да изпълняват полети на къси разстояния за доставка в същия
ден. Освен тях съдружници са им фондовете за рисков капитал Илевън Кепитъл (България), Спийдинвест
(Австрия) и съоснователят на Телерик – Бойко Яръмов.
За оперативен директор е назначен Sergio Oliveira e
Silva, който е с над 25-годишен опит във водещи глобални компании в областта на авиационните услуги.
Компанията има дъщерни дружества в Ирландия, Канада, Австралия и Малта. В момента тези авиолинии
са в процес на лицензиране.
Част от подготовката за стартиране на карго полети са подписаните предварителни договори с германския логистичен оператор Hellman и с DHL за извършване на авиодоставки за тях. Договорът с Hellman е
за доставки в Европа, а с DHL – за доставки в Европа и Тихоокеанския азиатски регион. Карго компанията има договорки и с други фирми, включително производители на фармацевтични продукти, електронни
търговци, спедитори и т.н.
По план компанията трябва да стартира товарни
полети през втората половина на 2022 г. Нейният девиз
ще бъде Same day deliveries for everyone everywhere
(Доставки всеки ден за всеки и навсякъде).

Производство на аутсорсинг
Очаква се до края на настоящата година да бъде
произведен първият самолет на компанията. (Тогава
братята Рангелови обещават да обръснат брадите си,
които поддържат от стартирането на компанията.) По
план през 2022 г. от халетата на българското предприятие ще излязат до 60 дрона. Те ще се правят в сегашната база на фирмата близо до летище София. Но
плановете на компанията са далеч по-големи. Те преговарят със самолетостроителни компании, които да
произвеждат The Black Swan по тяхна поръчка. Целта им е около 1000 нови дрона на година да се вливат през следващите години в тяхната флота, а базата
в България да се превърне в научно развоен център.
„Първоначално искахме цялото производство да
бъде в България, като се направи фабрика, която ще
произвежда по 1000 дрона на година – обяснява Свилен Рангелов. – Сега виждаме, че е много по-удачно производството на дронове за европейския пазар
да бъде в Европа, за азиатския – в Азия, а за американския – в Америка. Освен това, в развитите държави има много кадри, които тук липсват. Иначе освен
компонентите, щяхме да бъдем в позиция да си внасяме и кадри. А в сегашната ситуация производството
на самолети е намаляло с 80% и големите производи-

тели имат страшно много ресурс да отговорят на поръчки като нашите.“
Като допълнителен фактор за аутсорсването на
производството, той вижда нестабилната политическа
обстановка у нас, която не позволява дългосрочно
планиране.
При подписан договор с голям производител, на
него ще му са необходими от 9 до 12 месеца наймалко, за да настрои производствената си линия за
българските самолети. През това време дроновете ще
се произвеждат в софийското предприятие. Всички
части и материали за тях ще идват от чужбина, тъй
като у нас няма производство за тях. Вече има изградени прототипи на веригите за доставки.
Работи се и по софтуера на машините. Ползват се
и чужди разработки, но някои модули сами си ги разработват. Надеждите им са след време на пазара да
се предлагат цели системи за безпилотна технология,
както е в традиционната авиация.
Васил ВАСИЛЕВ

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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Климатиците
пътуват бавно
по изпитани маршрути
В Кеърокс България винаги търсят начин за оптимизация на supply chain процесите
Планирай доставките и транспортния маршрут отдалеч. На тази максима залага логистичният
екип на Кеърокс България. Фирмата доставя климатична техника за индустриалния и
потребителския сектор. Началната точка на артикулите, които дистрибутира, е Китай.
Надникваме в склада , за да разберем как поддържа ритмични доставки в пиков сезон.

П

родуктите от гамата на климатичната техника
изискват по-различен метод на планиране и
организация на доставките, тъй като са свързани основно с транспорт от Далечния изток. Процесът от пускането на поръчката до окончателното приемане на стоките в склада продължава средно около
шест месеца. А от планирането на поръчките до магазина – около година. Основната част от доставките са
с начална точка Китай. Продукти се внасят и от европейски страни.
Стоките се товарят от пристанищата в Джухай, Янтиян, Шанхай, в зависимост от това къде са произведени. Контейнерите се разтоварват в пристанище Солун
и от там се транспортират с камиони до централния
склад на фирмата в България. Екипът тества и разработва транспортни схеми и чрез железопътен транспорт.
„С годините практика сме развили стабилни партньорства в областта на контейнерния и сухопътния
транспорт. Предвид предизвикателствата пред контейнерния транспорт в последната година и половина, в
много случаи неизвестните са повече от нормалното
за един плавен процес. Благодарение на дългогодишния ни опит в сферата и стабилните партньори успяваме да вървим напред и имаме амбицията да сме
все по-добри всяка година. Затова винаги търсим начин за оптимизация на supply chain процесите“, посочва логистичният мениджър на фирмата Мариана
Хасърджиева.

Стратегически локации
На територията на страната фирмата разполага с
три складови бази. Централният склад е базиран в
София. Другите складове се намират в периферията на столицата и в Бургас. Общата им площ е около 7500 кв.м.
В централния склад в София се поддържат стоки, които са по-търсени на ежедневна база и по-малки като обем. Едрогабаритните стоки и товари се съхраняват в склада в периферията на столицата. Целта
20
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на склада в Бургас е да улесни процеса на получаване на стока от клиентите в източната част на страната.
Най-търсените продукти на местно ниво, както
и заявените от клиентите за получаване в склада в
Бургас, се зареждат на седмична база от централния
склад. По този начин чрез обединяване на вътрешните доставки се намаляват разходите за транспорт и се
съкращава пътят на стоката до клиента. Намалява се и
рискът за повреда на стоката при претоварване, което
също е ключов фактор.
В базите са изградени по две товаро-разтоварни
рампи. Всеки склад е подреден така, че зоната за
подготовка и издаване на подготвена за клиента стока да е максимално близо да рампата за товарене, а
другата рампа се използва съответно за разтоварване.
Стоки се товарят само на под, укрепени, според
указанията на изпращача. Тъй като са разнородни
като материал и устройство, производителите преценяват опаковката на продуктите си много внимателно.
За безопасното и безпроблемно получаване на продукта е важно да се спазват указанията и препоръките на производителите. Част от продуктите са специфични и произведени специално за конкретен проект.
Неспазването на всички условия за безопасност може
да доведе до големи закъснения и щети както за фирмата, така и за нейните клиенти.

НАД 10 000 АРТИКУЛА
В ПОРТФОЛИОТО
Кеърокс България е специализирана в достав-

ката и сервизирането на климатична техника за
индустриалния и потребителския сектор. Фирмата е част от най-големите специализирани групи
в Европа за продажба на вентилационна и климатична техника, представена в 16 държави –
Airvance Group. Доставчикът на HVAC продукти
и услуги оперира на българския пазар повече от
20 години, а в портфолиото му присъстват над
10 000 артикула.
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Всеки склад е подреден така, че зоната
за подготовка и издаване на подготвена
за клиента стока да е максимално близо
да рампата за товарене

Надграждане на системата
През 2008 г. фирмата внедрява система за управление на бизнес процеси SAP. Чрез многобройните є
функционалности се координира дейността на всички
отдели в организацията, следи се в реално време потокът на стоки и средства, в оптимален срок се инвентаризират наличностите.
„Разбира се, всяка система търпи промени и черпи идеи за развитие от живия работен процес. Така
и SAP надгражда функционалностите си, адаптира се
към потребностите на клиента. Имплементираме и
подобряваме работата му с други програмни продукти, които спомагат за работата на сервиза – история
на клиенти, обекти, проследяване на серийни номера, гаранционни условия и други“, обяснява Мариана Хасърджиева.

Вътрешни доставки
Основната част от вътрешните доставки са насочени към дистрибутори, като те са организирани в поголеми партиди – цели камиони или директно контейнери.
„Стараем се да оптимизираме процесите на получаване и предаване на стока, така че да отговорим на
потребностите на нашите клиенти. Имаме добре развита мрежа от дистрибутори в цялата страна, които
снабдяваме по тяхна заявка с необходимите продукти. Чрез тях правим връзката с голяма част от крайните клиенти“, отбелязва логистичният мениджър.
Кеърокс си партнира и с куриери за изпълнение
на доставките в страната, а клиентите могат и на място да получат поръчките си. Клиентите получават помощ при организирането на доставките с логистични
фирми, с които компанията си партнира. Целта е всяка поръчка да пристигне в рамките на 24 часа.

ната година и половина са усложнените и непредвидими транспортни връзки с Китай. Въпреки това екипът успява да запази веригата на доставки, без да я
прекъсва.
„Основната част от климатичната техника се внася от Китай и няма опция за смяна на доставчика.
От една страна, това е така, защото производителят,
от който зареждаме, няма аналог в Европа. От друга
страна, европейските доставчици също нямат суровини, тъй като и те зареждат от Китай“, посочва логистичният мениджър.
Въпреки предизвикателния период фирмата реализира ръст в продажбите.
„От наша гледна точка най-важното в една логистика е запазването на ритъма на доставки и поръчки. За да поддържаме доставките ритмични, трябва
да преценим поръчките. Ако транспортното време се
увеличава например от 35 на 55 дена, съответно трябва да изтеглим напред във времето и поръчките“, казва Мариана Хасърджиева.
Във фирмата се разработват различни стратегии за
действие в зависимост от вида на продуктите и доставчика им. Различни подходи са необходими за далекоизточните доставчици и европейските, като по-дългият срок за транспорт не е единственият фактор. Цялостното планиране на процесите обхваща анализ на
потребностите в исторически план, прогнози за близките години, специфики в следене на паричните потоци между контрагентите, срокове за изработка и естествено, времето за транспорт.
Гена ЦВЕТАНОВА

Together in motion

Предизвикателства в пиков сезон
„Стараем се да поддържаме складови наличности
за най-често използваните и най-търсените продукти
в бранша, за да имаме възможност за реакция. Найпредвидливите и старателно планиращи работата си
клиенти имат практиката да заявяват поръчките си с
необходимия запас от време. Спецификите на нашия
пазар обаче са такива, че се случват и изненади“, отбелязва логистичният мениджър.
В пиковите сезони екипът се сблъсква с обичайните за бранша предизвикателства – закъснения от доставчици, объркани стоки, закъснения в транспорта поради международни кризи и ситуации, аварии по магистрали, кризата в Суецкия канал, Covid-кризата и
последиците върху далекоизточния транспорт.
Едно от най-големите предизвикателства в послед-

●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
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Как големите фирми
да се запознаят със стартъпи
Нова платформа дава възможност за стратегически партньорства
Индустрия 4.0 вече чука на вратата на големите компании. Улисани във всекидневните
рутинни операции, те понякога пропускат новините за технологичните новости, които биха
им помогнали да подобрят своята конкурентоспособност. От другата страна са хилядите
малки стартъпи, които работят по високотехнологични проекти, но… няма кой да ги види
и да внедри в практиката техните решения. Точно с тази задача – да срещне стартъпите и
производствените компании, и то на европейско равнище, се заема новата платформа www.
upskillinglab.eu, разработена по програма „Еразъм+“ на ЕС, с координатор Българската стопанска
камара (БСК).

П

роектът Upskilling Lab 4.0, No. 2019-1-BG01KA204-062308 е като естествено продължение на друг проект с координатор БСК – EU
steps to scale-up management, насочен към подпомагане на стартъпи и малки и средни предприятия да
разширят бизнеса си чрез иновации и навлизане на
нови пазари.

Обединението ражда проекта
Той стартира преди 2 години – през 2019 г., като
в него участват Клубът по управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС), European Startup Network
(Белгия), Stichting Incubator – Leeuwarden (Нидерландия), университетът DEUSTO от Билбао (Испания),
Камарата на занаятите и малкия бизнес в Словения.
Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+,
Ключова дейност 2: Стратегически партньорства.
„Проектът цели както подкрепата на стартъпи, така
и на компании в растеж – обяснява Милена Колева
от КУЗИС. – Целевите групи са стартъпи и скейлъпи,
както и малки и големи компании. Идеята беше да се
създадат връзка и възможности за партньорство между тези два вида организации – стартъпите и големите
фирми. Другият аспект на проекта е подпомагане развитието на нови компетенции и умения на служите-

Средните и големите предприятия получават онлайн инструмент за подпомагане
на иновационната си дейност и партньорствата в условията на Индустрия 4.0.
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ли и мениджъри.“ Дава се по-голямата картина на това
какви умения са необходими с цел иновиране и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност в Индустрия 4.0.
Сайтът на проекта вече работи, като финалната
му версия ще бъде готова до края на годината. Материалите в него, освен на английски, ще бъдат преведени на езиците на всички участници в проекта,
т.е. и на български. Достъпът до платформата ще е
напълно безплатен, само с регистрация. От платформата ще могат да се свалят и файлове по конкретните теми.

Всичко за начинаещите
Платформата не е просто „сайт за запознанства“
на стартъпи и производствени фирми. В рамките на
проекта фирмите ще получат общо 4 продукта. Първият е рамката за развитие на компетенциите, която
се съпровожда от карти на уменията. Тези умения са
разделени в няколко категории. Акцентът са отворените иновации и растежът на фирмата чрез иновации.
Вторият продукт е богат онлайн инструмент за изграждането на бизнес модели в Индустрия 4.0. Наръчниците тук са два: единият е за стартъпи, а другият
– за средни и големи утвърдени предприятия.
Третият продукт е самата платформа, а четвъртият
представлява насоки как създаденият модел и концепцията на проекта могат да бъдат внедрени и приложени на практика. Допълнително са показани няколко добри практики. Дават се общи насоки как всяка
една фирма може да използва платформата. Съответно, какви са добрите практики и някои от предизвикателствата, къде са слабите страни и къде могат да се
срещнат затруднения.
В онлайн наръчника за изграждането на бизнес
модел на стартъпите се дават конкретни стъпки, с
които да изградят своята канава на бизнес модела
(Business model canvas). Вместо сами да се потят над
нея, те могат да ползват шаблона в сайта и препратките към различните раздели на модела. Определе-

ИНОВАЦИИ 23

но това значително улеснява тяхната дейност. Дават се
насоки как да структурират дейността си и какви успешни практики да използват.

В дебрите на Индустрия 4.0
Средните и големите предприятия получават онлайн инструмент за подпомагане на иновационната
си дейност и партньорствата в условията на Индустрия 4.0. Като утвърдени на пазара, те имат някаква
структура, традиции и практики, които следват. Чрез
онлайн наръчника могат да получат много свежи идеи
относно новостите в своите браншове, а също и за
начина, по който да работят в партньорство със стартъпи и скейлъпи. Дават се основни насоки за това как
може да се подобри иновационната култура на дадено предприятие, представя се и Стандартът за управление на иновациите CEN/TS 16555. Разглеждат се
различни ключови фактори за успех при създаването и внедряването на иновации. Очертават се различните тенденции в развитието на Индустрия 4.0. Разглеждат се различните елементи на „умната фабрика“
(Smart Factory).
Наръчникът дава възможност на компаниите про-

изводители да създадат канава за дигиталните платформи – Digital Platform Canvas, и в какви насоки да
подобрят своето представяне. Може да се попълни
шаблонът за анализи на възможностите, който носи
дадена иновация.
Най-важната част на платформата е възможността
за свързване между технологичните стартъпи и производствените предприятия след съответната регистрация.
Проектът е отворен за доработки и ъпгрейди през
следващите години, което е част от неговата устойчивост. Надграждане ще има, тъй като самата система е динамична и свързана с новости. Фокусът ще е
към новите тенденции и новите правила на играта в
тази област.
Поддръжката на платформата ще се прави основно от КУЗИС и БСК. Ще се поддържа и активна комуникация в социалните мрежи.
За момента има определен интерес към проекта
от фирми, с които КУЗИС работи в България, и членове на БСК. Очаква се с финализирането на проекта
интересът да нарасне.
Васил ВАСИЛЕВ

Промоции в
Електрическа палетна количка

REGO EPT12-EZ

2199 лв.
Цена без ДДС

*Промоциите важат до
изчерпване на количествата

0700 20 404

WWW.REGOSTORE.COM
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Има лесни и бързи начини за цифровизация
Лазар Матеев, ръководител направление
„Вериги на снабдяването“ в Ханон Системс Пловдив
Екипът на Ханон Системс не спира производството и не предизвиква нарушаване на работата
на клиентите си дори за час и в най-тежките периоди на пандемията. Опитът, натрупан
в свръхдинамичната и рискова среда, дава основание на Лазар да каже днес, че е оптимист и
екипът му е подготвен за всякакви изненади. А и изненадите за всеки, който е разбрал поуката
от локдауните, би трябвало да са все по-малко. Лазар Матеев ще бъде лектор на деветата
Логистична бизнес конференция (12 октомври 2021 г.) и със сигурност срещата с него на живо
ще бъде доста интересна.

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Лазар Матеев е инженер по образование и
новатор по дух. Той е представител на поколението мениджъри, залагащи на цифровизирането на
процесите с цел постигане на най-високи резултати посредством автоматизация и внимателен анализ на данните с прилагане на иновации и с мотивирани екипи.
Лазар е съучредител (заедно с Арно Куюмджиян, Фесто Производство, и Антон Петров, БТЛ
Индъстрийз) на Supply Chain Society Bulgaria –
общност на мениджъри, които работят в сферата на управлението на веригите на доставки. Целта е професионалистите от снабдителната верига да споделят помежду си добри практики и да
си сътрудничат в логистиката, планирането и закупуването.
– Г-н Матеев, можем ли да говорим за нов дизайн на веригата на доставки след Covid-19?
– Определено ситуацията в логистичните потоци (и
не само) се промени по време на пандемията, което
наложи бързо да пренаредим графиците и да завишим
материалните запаси спрямо оценката на риска. Комуникацията с доставчиците ни стана изключително динамична, след като масово започнахме да получаваме из24
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вестия за невъзможност за изпълнение на поръчките.
Проследяването на информацията придоби непосилни
обеми заради т.нар. сървис бизнес. В аутомотив сектора имаш задължение, след като даден модел не е в серийно производство, да поддържаш доставки в следващите 10–15 години и така през годините се натрупва огромно портфолио с номенклатура и доставчици, но в
бутикови количества. Изходът беше светкавично дигитализиране, така че заявките за транспорти да се генерират от самите доставчици през TMS Portal. Изградихме
портала изцяло по наш модел с Low Code Application.
Процесът е максимално опростен, оперативното време
се намалява в пъти, а информацията остава в облака и е
достъпна за всеки по всяко време, като заявката се изпраща директно от оторизиран доставчик на номинираната транспортна компания. С това решение спестяваме ресурси за проследяване и последващо оторизиране на плащанията и безпроблемно работим (без да
се налага да напишем дори един имейл) със стотици
доставчици, които могат да бъдат със стотици превозвачи. Поради големия фокус върху финансовите резултати
след спада на обемите след първите локдауни с нулеви
месеци Truck Utilization вече не беше достатъчен въпреки високата си ефективност. С помощта на по-прецизните транспортни цифровизирани графици обединихме и визуализирахме транспортните потоци между стотици участници, управлението на т.нар Milk-Run стана
по-лесно и навременно, като звената Закупуване, Клиентска логистика и Многократна опаковка едновременно резервират обеми по дадена дестинация и постигат
максимално запълване на камионите.
Само един пример: успяхме да преминем и управляваме кръгови камиони България – Германия с
няколко товарно-разтоварни адреса с мегатрейлъри
(с двама шофьори), запълнени на 100%. Резултатът
беше повишена честота на доставките, намалени разходи за транспортирани обеми и намаляване на материалния запас с 2 дена, което в аутомотив сектора
може да е равно на милиони левове в стока.
– А трудно ли е да се стартира нова верига на
доставки?
– След 20-ия път се превръща в рутинна задача, но
общо взето всичко опира до данни и време за подготовка. Дали ще е верига за релокиране на производство, или започване на ново производство и продукт,
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«Повишената честота на доставките, намалените разходи
за транспортирани обеми и намаляването на материалния запас
с 2 дена в аутомотив сектора е равно на милиони левове в стока.»
ако разполагаш с данните, трябва да определиш найефективна опаковка, оптимални количества за транспорт (с баланс между цена, транспорт и наличности),
за да направиш оптимално заскладяване и захранване на производството. За готовия продукт се действа
по същия начин обратно по веригата до клиента. Нямам универсална рецепта, но с подсигурена ефективна комуникация с всички по веригата на снабдяване,
за да има ясни очаквания, не е проблем да се управляват дистанционно и складове, и транспорти. Не на
последно място трябва да имаш надеждни партньори
за опаковки, транспорт или 3PL услуги.
– Възможно ли е да се трансформира веригата на доставки от хартиена към изцяло цифровизирана?
– Още не съм постигнал заветната цел на 100%,
но ако имаме повтарящи се процеси и документално взаимодействие между различни отдели, можем да
ги цифровизираме бързо, тъй като в момента има стотици (дори безплатни) инструменти, които спомагат
за навременна и структурирана комуникация между
участниците в процесите, без да е необходимо да са
експерти в дадената тема. Само с Microsoft SharePoint
и PowerApps могат да се направят лесни Low Code,
бързо и почти без пари приложения, които следват
процеса, а не обратното.
Примери, които мога да дам като универсални за
всякакъв вид производство в мащаб, са:
❖Н
 апълно дигитално Табло график на транспортите –
всеки пише и чете в него, а заложената логика подрежда заетостта на товарните рампи и премахва
имейли и телефони като необходимост за координация. Приоритизирането става лесно и интуитивно, а престоят на рампата – минимален.
❖К
 онтролиране на Производствения жизнен цикъл на
продукт заедно с Инженеринг, Поддръжка, Търговски отдел, Закупуване и много други без нужда от
имейли, следвайки предефиниран процес.
❖Д
 ок одит: вид качествен контрол при износ. Всички критерии за опаковка и изисквания при износ
на даден клиент са въведени в система с AI Artificial
Intelligence, позволяваща спазване на стотици страници описания с изисквания, без да се налага да
се наизустяват или да стоят принтирани на разположение на персонала. Системата сканира баркод,
брои етикети, кутии или продукти, архивира снимки как стоката напуска склада и ако критериите не
отговарят на зададените, системата подсказва кое
не е наред. Това например ни спести десетки хиляди евро рекламации, за които принципно нямахме вина, а ни струваше 20 часа, за да го направим
сами в MS PowerApps.
❖М
 ножество примери за цифровизирани заявки към
вътрешни доставчици, като отдел Поддръжка, или
IT, или за Ескалиране на спешност, 5S одити или
одити по Здраве и безопасност или Околна среда.

❖В
 сички проследявания на отклонения, рекламации,
форсмажорни ситуации, наложени като стандарт, се
записват в Специални форми и Темплейти (образци), прехвърлихме в Облака с цифровизиран 8D.
❖И
 още дузина подобни „домашно приготвени“ софтуерни решения без никакви инвестиции, ако се
ползва корпоративният пакет на Майкрософт.
– Какви са предизвикателствата в аутомотив
сектора в момента?
– Пазарът е твърде динамичен с прекалено чести промени, постоянни проблеми със суровини
(пластмаси, метали, електроника): всяка седмица
нови графици, повишаване от страна на доставчиците на „времената на доставка“ от седмици на месеци с искания прогнозните обеми да са с финансов ангажимент.
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«Само с Microsoft SharePoint и PowerApps могат да се направят
лесни Low Code, бързо и почти без пари приложения,
които следват процеса, а не обратното.»
Принципно автомобилните производители не толерират каквито и да е отклонения и едно от най-големите предизвикателства е да им се предостави ниво
на обслужване на 100%, спазвайте техните специфични изисквания, без оправдания за „пазарна ситуация“,
потънал контейнер, затворени граници. Пандемията
не се приема за форсмажорно обстоятелство от клиентите и ежедневно предизвикателство е да се планират и репланират както производството, така и транспортът. Но с правилния екип и инструменти работата
е без излишен стрес и предимно в хоум офис.
– Можете ли да кажете, че сте Smart Factory?
– Имаме собствени разработки със SQL за събирането на данните и Microsoft PowerBI за анализи в
комбинация с MS SharePoint, PowerApp, PowerPortals.
Спокойно можем да кажем, че сме Smart Factory, защото следим стотици KPI (Key Performance Indicators)
вече в изцяло дигитална среда и гледаме напред към
автономните роботи в логистиката.
– Какво представлява систематичният подход с
цифровизиран 8D и как той може да се използва в
логистиката?
– 8D report като методология за решаване на проблеми би трябвало да е добре известен, но при проблеми често партньорите, например фирми за складиране и транспорт, не са добре подготвени да обяснят
и решат проблем в 8D форма. Затова вместо да се борим с хартиени форми, обучения и обяснения, преминаваме към интерактивна форма, която се „самообяснява“ по време на работа с нея. Нищо специал-

но, просто заменяме бавен хартиен процес с бърз цифровизиран, следвайки примера на някои от най-големите автомобилни производители, като Тойота и Форд.
– За Вас знаем, че използвате в работата си
принципа на 5-те П. Какво включва предварителната подготовка, за да може да предотврати провала
на представлението?
– За качествено планиране и проектен мениджмънт рядко се говори, а не е достатъчно, нито е правилно, да се затворим само в мисленето за логистика
и верига на доставки. За да работи една организация
с много звена, в нея трябва да има поток на информация и ред на изпълнение. И тъй като в аутомотив
индустрията динамиката е голяма, за да се управлява тя навременно, ресурсът от хора трябва да е несъразмерно голям. Само че няма вариант, в който администрацията да стане доста по-голяма от останалите
функционални отдели.
И тук на помощ идват 5-те П, които са по-скоро пример за това да намерим начин да проследяваме развитието на организацията в много направления,
да не се фокусираме само в най-проблемната част и
да следваме предимно нея. Известно е, че всеки има
предпочитания за работа – с ексел, софтуерни продукти, бележки-лепенки по стени и дъски, но ако не поставяме малки надграждащи задачи на себе си и екипа и не следим техния прогрес, това се нарича безхаберие.
Има десетки техники и инструменти за добра
предварителна подготовка и е въпрос на предпочитания кои ще се използват. Лично аз ползвам Gantt
Charts, MS Planner, MS SharePoint, за да структурирам
всякакъв тип информация и проекти.
– Не разруши ли Covid-19 и най добрите сценарии за бъдещето? Възможно ли е да се създадат такива сценарии в логистиката, в които да се разиграят голяма част от възможните рискове?
– Не смятам, че Covid-19 разруши най-добрите
сценарии за бъдещето. Днес пазарите се възстановяват и всеки говори за недостиг на суровини, петролът гони рекордни нива, борсите се сринаха и след
няколко месеца нивата на някои индекси надминаха нивата преди срива. За изминалата година срещнахме проблеми, немислими и в най-песимистичните сценарии, с които сме се подготвяли за смекчаване на риска, тъй като това е задължителен процес, изискван от IATF стандарта. Преодоляхме кризата от голямото затваряне в Италия, недостига на шофьори заради карантини, затворени граници или километрични опашки на тях. Преодоляхме кризата в Индия и
абсолютния локдаун с месеци, недостига на персонал
при всички основни доставчици, недостига на контейнери и кораби и петорното увеличение на цените…
Така че който си е взел поука от кризата, предизвикана от Covid-19, не би трябвало да изпитва непреодолими проблеми занапред, а да ги предвижда.
Богиня МАТЕЕВА
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Робот в обувките на човека
Как роботизацията на процеси трансформира веригите на доставки
Роботизираната автоматизация на процесите (Robotic Process Automation – RPA) е софтуерна
технология, улесняваща изграждането, внедряването и управлението на софтуерни роботи, които
имитират човешки действия. Компаниите използват RPA, за да повишат производителността,
да спестят време за изпълнение на даден работен процес и да минимализират грешките. Този
инструмент трябва да се прилага внимателно и към правилните процеси, за да бъде ефективен.
Къде в логистиката RPA намира приложение? Потърсихме отговор на този и други въпроси от
Владимир Кънчев, RPA архитект и управител на Service Centrix.
„Някои от най-големите логистични компании в
света са реализирали множество проекти в тази област. Например един от водещите логистични лидери
използва 80 робота, изпълняващи задачи, които допреди роботизацията са били извършвани от 300 служители на компанията. В момента тези процеси се изпълняват по-бързо и без грешки. Локалните логистични компании все още не са добре ориентирани какви са възможностите и предимствата на роботите, но
в някои от тях се наблюдава значителен интерес през
последните месеци. Всеки доставчик използва различни системи и основно предимство на роботизацията
е, че може да се интегрира с всеки софтуер, без да
е необходимо да има достъп до програмните му интерфейси. Не е необходимо да се правят скъпи промени или да се сменят системите“, посочва Владимир
Кънчев.
Технология, която помага при прогнозирането на
доставките, възможността за калкулиране на най-кратките маршрути за доставка и автоматизирането на
хартиени документи, както и на документи, които
пристигат по електронен път, са сред инструментите,
които са с най-голямо търсене в момента.

Владимир Кънчев, управител на Service Centrix

П

овечето производители, ритейлъри и доставчици на логистични услуги имат внедрени системи за управление на веригата на доставки, но
интеграцията на данни и автоматизацията на процесите остават предизвикателство за тях. RPA може да подобри управлението на веригата на доставки и логистиката чрез автоматизиране на повтарящи се и отнемащи време задачи, което от своя страна подобрява
работните процеси. В логистиката много често се използват системи на трети страни, с които няма изградени интеграции. RPA дава възможност да се извличат
данни от една система, да бъдат обработени при нужда и да бъдат поставени в друга система. В логистиката може да бъде полезна при автоматизирането на
системата за проследяване както на пратки, така и на
превозни средства.
28
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По маршрута на пратките
Сред предизвикателствата пред логистичните фирми е именно как да разпределят товарите в превозните средства и по какъв маршрут да поемат. По думите на RPA архитекта тук много полезни могат да бъдат логистичният модул на компанията, който калкулира най-добрия маршрут, къде да бъдат натоварени
пратките, по какъв начин да се придвижат, спазвайки времето за доставка, както и различни изисквания,
например дали даденият камион да е с кран, така че
да може да разтовари стоката в определени локации
без чужда помощ. Това е функция, която може да се
интегрира с абсолютно всяка система на логистичните компании, като процесите могат да бъдат автоматизирани от край до край. Автоматичната калкулация
на маршрути е с 25–35% по-ефикасна от калкулацията на маршрути от експерт с дългогодишен опит в областта.
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РОБОТИЗАЦИЯ НА НАД 250 ПРОЦЕСА

Логистичните компании обикновено работят с изключително много и разнообразни системи. Някои
от тях са стари и трудно могат да бъдат интегрирани
по програмен път, особено когато се работи с множество партньори, които се намират във всяка точка
на света. Роботите могат да влизат (login) в системи
на големи логистични компании и да проследяват дадена пратка докъде е стигнала, както и да координират движението є. Те поемат входящите данни, обработват ги, въвеждат ги в системите на компанията без
значение какъв е интерфейсът.
Мениджърът ни дава пример за съвместен проект
със световен лидер в ремонта и поддръжката на самолети. Компанията е имала доста сложни логистични задачи, свързани с това да се въвежда в системите
на клиента извършената работа по ремонта на самолета от инженерите.
„Всеки клиент има собствена система. В конкретния случай ние им демонстрирахме как през конзола за отдалечен достъп до системата на клиента роботът може да копира цялата информация от системите
на компанията и да я въведе в тази на клиента. Преди роботизацията, в края на работното време началник-смяната е отделял по няколко часа, за да въвежда
данни в системите на клиента, което е отнемало много време“, обяснява RPA архитектът.
Владимир Кънчев дава още един пример, свързан с
освобождаването на товари от митници. Това става чрез
обработването на входящата електронна поща, съставянето на нови писма, изпращането на прикачени файлове и извършването на плащания към агенция „Митници“.
По този начин процесът се автоматизира напълно.
В една от най-големите логистични компании е реализиран проект за автоматично генериране и изпращане на справки за приходите от наложен платеж при
заявка от клиент на компанията. Тези справки помагат
на клиентите да изчислят дължимите данъци към НАП
за предходен период от време.

Дигитализация на документи
В логистиката се борави с множество документи,
които трябва да бъдат обработени. Например в ма-

Роботите могат да влизат (login) в системи на големи логистични
компании и да проследяват дадена пратка докъде е стигнала

Service Centrix оперира както на българския, така и на международния пазар повече от 13 години. Фирмата е изцяло българска. През годините екипът се е занимавал с различни дейности в ИТ сектора, като през последните четири години се е
фокусирал активно върху роботизацията на бизнес процесите. Екипът консултира, извършва преглед на процесите и имплементира роботи. Фирмата е роботизирала над 250 процеса в различни индустрии. Service Centrix е златен партньор на
UiPath, които са сред лидерите в областта.
сив от документи трябва да се провери дали дадени
атрибути са еднакви в различните документи (номер
на контейнер, тегло, цени и други), което отнема много време, а когато служителят е изморен, обикновено допуска грешки. Статистиката показва, че грешките, които човек допуска, са между 3 и 5%, а роботът
не допуска грешки.
„Работим с няколко логистични компании в посока да автоматизираме хартиени документи или неструктурирани данни от различни източници. Това,
което роботът може да направи, е автоматично да изчита цялата информация от тези документи, да намери съответната информация, да я извлече и да я въведе в системите на клиента“, обяснява мениджърът.

Управление на роботите
Първоначално се започва с внедряването на един
робот, който обикновено бива стартиран от служител
или автоматично се стартира в определен час. При
увеличение на броя на роботите може да се изгради
централизирана система, чрез която да се управляват
роботите по същия начин, както мениджърът управлява хората – дава им задачи, наблюдава какво е изпълнението и предприема необходимите действия по задачите за изпълнение.
Грешки в работата на робота обикновено настъпват, когато има промяна в интерфейсите на приложенията, с които той работи. Роботът може бързо да
бъде дообучен, така че да разбере промените в интерфейса на приложенията, за да работи безпрепятствено.

Нови професии
С развитието на технологиите някои професии ще
отпаднат, а на тяхно място ще се появят нови. Те ще
са свързани с бизнес анализа на бизнес процесите,
които трябва да бъдат автоматизирани. На пазара на
труда ще са необходими хора, които да програмират
процесите, и такива, които комбинират изкуствен интелект с RPA, създавайки интелигентна автоматизация.
„Тези нови професии изискват квалификация, която трябва да бъде придобита. Нашият пазар не предлага подготвени професионалисти в областта на роботизацията. Това, което правим, е сами да си обучаваме кадрите“, споделя управителят.
Обучението отнема няколко месеца, след което те
вече могат да работят при клиента и да автоматизират
процеси. Екипът на Service Centrix в момента се състои от 35 души и постоянно се разраства.
Гена ЦВЕТАНОВА
СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2021
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Maersk и ПИМК
с блок-влак от Бургас до Пловдив

П

ловдивската компания ПИМК Рейл пусна в началото на юли блок-влак от пристанище Бургас
до терминала си в Пловдив. Влакът е по договор за една година с Maersk, а крайните клиенти на
контейнерите са JYSK и Mondi Paper (Стамболийски).

Дългосрочен проект
Първият влак на ПИМК Рейл е бил натоварен с
34 контейнера. От интермодалния терминал в Пловдив контейнерите са превозени с камион до логистичния център на JYSK в Икономическата зона София –
Божурище.
ПИМК Рейл е дъщерна компания на пловдивската ПИМК. В края на 2017 г. Терминали ЕАД, дъщерно дружество на ПИМК, спечели и концесията за 27 години на интермодалния терминал край
Пловдив. От там се извършват товарни превози чрез
блок-влакове до Турция (терминала в Черкезкьой),
като по линията се работи с MSC Метлок и Асипорт.
Проектът за интермодален транспорт се реализира и с помощта на Ойропорт като част от групата на
Ойрошпед. Компанията осъществява всички митнически формалности като пристанищен агент на Maersk и
косвен представител на JUSK Bul в митническите процедури за деклариране на стоките.
„Решението за откриване на интермодален сервиз
от пристанище Бургас до Пловдив е естествен резултат от процеса на идентифициране, анализиране и от-

кликване на нуждите на нашите клиенти – споделя Румяна Кръстева от Мерск България. – Ние предлагаме
на нашите клиенти не просто замяна на авто–с жп услуга, а свързване на жп транспорта с тяхната верига за
доставки по начин, който дава добавена стойност за
тяхната логистика и бизнес като цяло. Ние предлагаме
устойчивост и възможност за експоненциален растеж
на транспортния капацитет, когато е нужно. С тридневен предварителен срок можем да организираме допълнителна честота на влаковия сервиз.“
Амбицията на Мерск е в най-близко време услугата да се разрасне до две блокови композиции на седмица, а също така да се направи връзка със София.
Това ще отговори на износната и вносната концентрация на бизнеса в страната.

Повишен интерес
„В момента услугата е ограничена като предлагането към клиенти, с които Maersk има взаимно установени дългосрочни ангажименти. С увеличаване на
капацитета от една на две или три влакови композиции седмично ще бъдат поканени всички техни дългосрочни и краткосрочни клиенти да се възползват от
услугата, като ще могат да я закупят онлайн. С анонсирането на сервиза виждаме голям интерес от много клиенти. Получаваме много обаждания, въпроси и
желание за присъединяване към услугата, което стимулира нашата работа за увеличение на капацитета“,
каза г-жа Кръстева.
Maersk е глобална компания и осъществява много интермодални връзки море – жп за клиентите си по
целия свят. Допълнително компанията предлага междуконтинентални влакови сервизи от Китай до Европа.
Следва да се отбележи, че жп товарите генерират
16 пъти по-малко въглеродни замърсявания в сравнение с автотоварите. Разходите, асоциирани с инциденти с товари по шосе, са 20 пъти по-високи, отколкото с жп товари.
„Добавената стойност за всеки клиент е различна,
защото и клиентите са различни. Някои клиенти търсят устойчивост и постоянство, за други добавената
стойност идва с гъвкавостта и възможността за експоненциален растеж, както и грижата за околната среда.
Смятаме, че можем да променим съществуващата организация в контейнерната логистика в България, и това
е крачка в тази посока“, убедена е г-жа Кръстева.
Васил ВАСИЛЕВ
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Gartner: Топ технологични иновации
във веригите на доставки

Т

ехнологичните иновации са от решаващо значение за лидерите във веригите на доставки, за
да се ориентират в бързо променящата се среда, като същевременно постигат заложените цели и си
осигуряват конкурентно предимство.
От консултантската компания Gartner класират
осем профила на технологични иновации във веригите
на доставки през 2021 г.

Хиперавтоматизация
Технологии, като машинно обучение (ML), изкуствен интелект (AI) и роботизирана автоматизация на
процеси (RPA) могат да бъдат внедрени, за да улеснят
или автоматизират задачи, които първоначално изискват някаква форма на човешка преценка или действие. През следващите 10 години хората и бизнесът
ще делегират все повече правомощия на интелигентни приложения, роботи и виртуални асистенти.

Дигитални близнаци
Дигиталните близнаци във веригите на доставки са
цифрово представяне на физическата форма на веригата на доставки. Те са построени от съответните данни по цялата верига на доставки и нейната работна
среда. След това данните трябва да бъдат свързани по
смислен начин, така че да могат да се прилагат при
прогнозиране и анализи.

Виртуална реалност и приложения
Приложенията позволяват на потребителите да
възприемат и да взаимодействат във виртуалния свят.
HMD устройство, преносими устройства, смарт очила, 5G, дори смартфоните или таблетите осигуряват
инфраструктурата и насърчават подобрението на технологията чрез комбинация от графична обработка,
AI и други индивидуални бизнес приложения.

Периферни екосистеми
Периферните екосистеми се състоят от периферни изчисления и приложения за обработка на данни.

Те дават възможност на технологичните лидери във веригата за доставки да пренасочат и заместят голяма
част от капацитета за обработката на данни. Например тази технологична иновация във веригата на доставки може да се използва за проследяване и наблюдение на изискванията за състоянието или температурата през целия жизнен цикъл на продукта.

Сигурност във веригите на доставки
Сигурността обединява по-всеобхватен подход за
справяне с рисковете, като фалшификати или киберпрестъпления. Амбициозната цел за много организации през следващите години ще е развитието на ново
поколение технологични решения за обезпечаването
на сигурност във веригата на доставки.

Екологичното, социалното
и корпоративното управление (ESG)
Съвременните технологии позволяват проследяване произхода на продукти и се привеждат в съответствие с корпоративните цели за биологичното разнообразие и изменението на климата. Организациите се
нуждаят от технологии, показващи възможностите и
рисковете, свързани с ESG.

AI и анализ
Тази иновация е много полезна във всяка функционална област на веригата на доставки, например в складовете при управлението на мобилни роботи или при
интелигентните роботизирани системи за пикиране.

Разширен интелект
Това е комбинация от няколко технологии, които
улесняват усъвършенстваната обработка на данни и
допълнително позволяват предоставянето на подробна информация, прогнози и предложения. Тези решения събират, свързват и анализират няколко канала за
данни.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Ефективни машини
с Li Ion батерия от Инжконсулт
Много хора са добре запознати с вредните за околната среда и здравето емисии, които дизеловите
двигатели ежедневно генерират. За бизнеса обаче е трудно да спре да ги използва. Мотокарите
с дизелово гориво са мощни машини, способни да изпълнят леко и бързо всяка работа.

Електрическа алтернатива
Тази непоколебима лоялност към използването на
дизелова подемна техника беше добре подчертана до
началото на 2020 г., когато влязоха в сила изискванията на Euro Stage V. Те създадоха някои пречки за компаниите, които използват дизелови машини. По-строгите изисквания притискат и производителите. Например от тях се изисква да намалят емисиите на праховите частици до 0,015 g/kWh – 40% по-малко спрямо Euro Stage IV. Производството става по-сложно и
по-скъпо, което оскъпява крайната цена на машината.
С навлизането на новите технологии много компании,
които използват ежедневно мотокари или газокари, са
склонни да ги заменят. С наближаването на 2040 г. и
забраната за използването на машини с двигатели с
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вътрешно горене става все по-наложително компаниите да обмислят стратегията за замяна на настоящото
си оборудване с електрическо.
Електрическото задвижване може да е относително нова концепция в автомобилната сфера, но е дългогодишна алтернатива в индустрията на подемно-транспортните машини. В продължение на много десетилетия оловно-киселинните батерии са били основен избор на производителите на подемно-транспортна техника. Те обаче си имат своите недостатъци. Необходими са дълги периоди на зареждане, заради което машините работят само по няколко часа, а работодателите инвестират в допълнителни батерии и зарядни устройства. Допълнителен проблем поражда и необходимостта от обособени площи за зареждане и поддръжка
на оловно-киселинните батерии. Днес на пазара има
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Докато оловно-киселинните батерии
винаги се нуждаят от пълен цикъл
на зареждане от 8–12 часа,
Li Ion батериите могат да се
дозареждат и за 10 минути,
например по време
на обедната почивка
друг вид батерии, които изместват оловно-киселинните – това са литиево-йонните. Те са широко възприети
в производството на електрически подемно-транспортни средства. През последните години Li Ion технологията става все по-ефективна от гледна точка на разходите, тъй като играе по-силна роля в стратегиите на производители и клиенти за закупуване и развитие.

Основни предимства
Когато погледнете цените за покупка и поддръжка
на електрокарите и палетните колички в днешно време, изглежда логично да се спрете на Li Ion версия,
защото в дългосрочен план е по-евтина и предлага огромни предимства:

По-малко разходи
Стойността за покупката и 5-годишната поддръжка
на електрокар е с близо 50% по-ниска от стойността
за покупката и поддръжката на мотокар.

По-дълъг експлоатационен живот
Литиево-йонните батерии издържат няколко пъти
броя на циклите на оловно-киселинните батерии, което води до по-дълъг ефективен живот на машините. Когато оловно-киселинната батерия не се зареди напълно, нейният живот се съкращава неколкократно, докато Li Ion батериите могат да бъдат заредени частично,
без това да влияе на броя цикли на зареждане.

Възможност за по-бързо зареждане
Докато оловно-киселинните батерии винаги се
нуждаят от пълен цикъл на зареждане от 8–12 часа, Li
Ion батериите могат да се дозареждат и за 10 минути,
например по време на обедната почивка. Това предлага изключително удобство при работа на смени.

По-екологично
От екологична гледна точка тези батерии са нетоксични, безвредни и не отделят газ. Технологията
е много по-чиста и по-безопасна за околната среда,
както и за служителите.

Не се изисква поддръжка
Докато оловно-киселинните батерии се нуждаят от
специална поддръжка и обособена зарядна станция в
склада, литиево-йонните не изискват такава. Това елиминира разходите по поддръжка на батериите, като
същевременно предлага дълъг експлоатационен живот.

По-висока ефективност
Повечето литиево-йонни батерии са с ефективност
95% или повече. Това означава, че 95% или повече
от енергията, съхранявана в литиево-йонна батерия,
може да бъде използвана. Обратното е при оловнокиселинните батерии с ефективност 70–85%.

Допълнителни възможности
Електрокарите са идеални за компании, които отдават машини на краткосрочен наем. Моделите EFL181, EFL952, EFL302 и EFL352 са най-добрият избор за такива фирми заради най-ниската цена на пазара. Li Ion батерия може лесно и бързо да се зареди
за следващия клиент, а цялостната инвестиция (цена
и разходи) е по-ниска. Литиево-йонните батерии са с
по-дълъг експлоатационен живот. Те са с вградено зарядно, което елиминира риска от постоянното губене или увреждане на зарядната станция от клиента.
Цветът на тези електрокари при закупуване е по избор на клиента и е напълно безплатна опция. Те са без
излишни разходи за обслужване, управляват се лесно, интуитивни са и не изискват специални умения от
оператора.
Всички фактори, които влияят върху решението за
покупка, трябва да бъдат детайлно проучени от компаниите. Специализираният онлайн магазин за складова и подемна техника regostore.com дава възможност
за бързо и лесно сравнение на разнообразна подемна
техника, с различно оборудване и задвижване. Той намалява значително времето, което ще прекарате часове наред в онлайн търсачките. Специалната секция с
литиево-йонни продукти в regostore.com показва найновите тенденции в производството на електрокари и
палетни колички и дава възможност за подробно запознаване с продуктите. На място в шоурумите на
Инжконсулт ЕООД също можете да разгледате и тествате литиево-йонни машини.
СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2021
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Скоростта е част от иновациите
Гордън Риске, председател на Изпълнителното бюро на VDMA Materials
Handling and Intralogistics Association и CEO на KION GROUP
Какво трябва да подобрят производителите на интралогистика? Каква роля играят
стартиращите фирми в индустрията? Как се развива конкурсът за интралогистична техника
и оборудване IFOY? На тези и на други въпроси отговори дава Гордън Риске, председател на
Изпълнителното бюро на VDMA Materials Handling and Intralogistics Association и CEO на KION GROUP
в интервю за Тило Йоргл в IFOY MGZN 2021.

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Гордън Риске се присъединява към KION
GROUP AG през 2007 г. и е главен изпълнителен
директор на групата от 2008 г. Преди това е бил
председател на Изпълнителния съвет на Deutz AG
от 2000 до 2007 г., а от 1982 до 2000 г. е заемал
различни ръководни длъжности в KUKA в САЩ и
Германия, като последно е бил председател на
KUKA Roboter GmbH. На 4 февруари 2020 г. Изпълнителният съвет на VDMA избира Гордън Риске
за председател на Управителния съвет.
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– Какви бяха основните предизвикателства за
производителите на интралогистика в началото на
пандемията?
– От една страна, имаше много несигурности: недостиг на материали, нестабилност на производствените системи, ограничен достъп на сервизните техници до клиентите и др. Поради тези причини да се
оборудва нов склад понякога беше невъзможно. Но
от друга страна, търсенето на нови цифрови решения започна да нараства през втората половина на
2020 г. Имаше много по-голям натиск върху конкурентоспособността на компаниите. През пролетта на
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2020 г. пандемията ни удари силно. Но вече през четвъртото тримесечие на 2020 г. започнахме да се справяме с нея.
– Как ще се промени интралогистиката след кризата?
– Вероятно ще даде тласък в насоки като дигитализация, автоматизация и устойчивост. Има клиенти,
които сега ни питат: „Колко човешки точки на допир
имате в системата си средно на ден? И как можете да
ги намалите?“.
Електрификацията също играе важна роля. Например в KION Group миналата година над 87% от доставените продукти са с електрическо задвижване.
Преди 10 години това беше съвсем различно.
Всички разбират, че цифровизацията е важна. Но
има и други области, в които трябва да се подобрят
нещата – например устойчивостта. Това не е просто
задача пред обществото като цяло. Всяка компания
може и трябва да направи нещо. Наистина трябва да
разработим дългосрочни стратегии.
Друга тема е тази за скоростта. По-специално германските компании искат да планират всичко и са
склонни да премислят нещата, което забавя развитието. А понякога се страхуват просто да започнат. Ако
погледнете азиатските конкуренти, желанието да приемат грешките е много по-голямо, но пък скоростта
на приключване на начинанията също е много по-висока. Скоростта е част от иновациите. Дигитализацията направи нещата по-прозрачни. Ако ние в Германия
сме твърде бавни и не сме склонни да рискуваме, тогава ще изостанем от азиатската конкуренция.
– Промишлеността и търговията на дребно са
изправени пред 3 основни проблема: несигурни ситуации в търсенето, несигурни вериги на доставки
и недостиг на работна ръка. Как доставчиците на
интралогистика могат да им помогнат?
– Всъщност недостигът на работна ръка е предизвикателство. Погледнете IFOY AWARDS. Виждате много по-малко машини, управлявани от хора, отколкото
преди няколко години. И виждате много повече AGV
или складови устройства без водач. Автономната продуктова база с цифрово управление ще бъде по-важна в бъдеще. Това помага на нашите клиенти да повишат ефективността си и да преодолеят недостига на
работна ръка.
– Каква роля играят стартъпите в интралогистиката?
– Те играят изключително важна и положителна
роля. В повечето случаи младите хора са готови да
поемат определен риск. Е, понякога зад това има инвеститор, за да стане начинанието финансово възможно.
Но това невинаги е така. Въпреки всичко ние виждаме новаторски идеи в стартиращи фирми, които
може би не биха били направени по същия начин
в по-големите компании. Това помага на двете страни, тъй като по-големите компании имат достъп до па-

зара и клиентите, а също и необходимия производствен опит. Установената индустрия е важна за младите предприемачи, за да превърнат идеите си в реалност.
– Ще отнемат ли стартиращите фирми бизнеса
на някои стари корпорации?
– Да, някои може би. Все още вярвам във философията, че иновациите от дълго време правят тортата по-голяма. Ако има твърде много дискусии за това,
как да се получи по-голямо парче от малка торта, бих
предпочел да направя тортата по-голяма за всички.
– VDMA е спонсор на IFOY AWARD. С какво впечатление останахте от сегашното издание на конкурса?
– Освен AGV Mesh-up видях разнообразен набор
от 17 продукта и решения на 14 различни компании.
Това е една от най-големите презентации, които сме
имали досега. IFOY AWARD продължава да се развива
– дори в пандемията.
През годините конкурсът се разви много добре.
През 2013 г. можехте да видите много класически
мотокари. Сега виждаме много устройства за интралогистика, софтуер и AGV. В голяма степен IFOY
AWARD беше в съответствие с техническото развитие на нашата индустрия и нейните пазари. Конкурсът
има международно професионално жури, а обхватът
в световен мащаб е над 800 милиона плюс 3000 статии годишно. Това е широко послание, което се изпраща в световен мащаб.
– Какво показа първият тест на живо на интерфейса VDA 5050?
– За неопитните наблюдатели тази демонстрация
може да не е много ясна. Всичко, което виждат, е куп
AGV, които тичат в тестовата зона на фона на музика.
Но помислете, тези AGV се движат сами, имат сензори,
камери и системи за проследяване. Понякога се приближават, но никога не се блъскат едно в друго. AGV от
различни производители работят под един общ интерфейс – VDA 5050. Той позволява оперативна съвместимост между различни устройства от различни компании
в една система. Така клиентът има избор от различни
доставчици на продуктите, тъй като устройствата могат да комуникират помежду си чрез един интерфейс.
Новите продукти започват да се разпространяват,
след като достигнат себестойност, конкурентоспособност и мащабируемост. Общият интерфейс осигурява
мащабируемост. Точно както преди години с 2G, 3G,
4G и сега 5G. Без този стандарт би било невъзможно да комуникираме с нашите смартфони по начина, по който го правим днес. Ако различните AGV бъдат с един комуникационен стандарт – VDA 5050, това
ще намали разходите, ще увеличи надеждността и ще
предостави на клиента избор. Стандартът ще помогне
на индустрията да расте.
Васил ВАСИЛЕВ
(превел със съкращения)
СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2021
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Надпревара
в цифровата ера
Пет въпроса, които мениджърите трябва да си задават
за дигиталната трансформация
Дигитализацията на веригата на доставки обещава да подобри ефективността и гъвкавостта
на бизнесите, като същевременно намали разходите. Но сложността и скоростта на
дигиталните трансформации могат да накарат членовете на бордовете на корпорациите да
се чувстват така, сякаш винаги са в надпревара с времето. Анализатори определят пет ключови
въпроса, върху които да се съсредоточат бордовете на компаниите по пътя към дигиталната
трансформация.

Д

игиталната трансформация се превърна във въпрос на корпоративно оцеляване и основен
приоритет за бордовете на компаниите. Според анализ на консултантската компания McKinsey
92% от взелите участие в анкета мениджъри от водещи корпорации смятат, че техните бизнес модели
ще трябва да се променят. Covid-19 само ускори тези
промени, като анализите показват, че само за няколко месеца бизнесите са се придвижили с три до четири години напред във възприемането на дигиталните
технологии. Дискусии с десетки членове на бордове
на корпорации разкриват как дигиталната трансформация увеличава обхвата си, отваряйки „нови фронтове за риск и конкуренция“. Анализатори посочват, че
задаването на пет основни въпроса ще гарантира, че
бордовете са фокусирани върху най-важните предизвикателства по пътя към дигитализацията.
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Обхват на технологичните промени
Разбира ли бордът обхвата на цифровите и технологичните промени, за да даде полезни насоки?
Целта е бордът на компанията да разбере обхвата
на цифровите и технологичните промени върху бизнеса и източниците на приходи. Например, когато изкуственият интелект (AI) се внедрява внимателно, той
може да доведе до огромен скок – над стандартните подходи, по отношение на скоростта на доставка, разходите и качеството – често с коефициент 10.
Това позволява на компаниите да тестват нови пазари, продукти и бизнес модели по-бързо и с по-малко разходи.
Привличането на технически експерти, създаването на консултативни групи или посещението на технологични компании, за да се наблюдава как работят, са
полезни, но в крайна сметка недостатъчни стъпки. Анализаторите открояват две практики. Първо, бордовете могат да изградят по-стратегическа визия при наемането на нови директори. Ръководният екип се задълбочава в реалния опит на наетите от тях лица и строго наблюдава колко добре той се вписва в дигиталната стратегия на компанията. Например един ритейлър,
който иска да интегрира по-добре дигитални технологии в своя бизнес с електронна търговия и логистични операции, се насочва към някой с точно такъв опит
и експертиза в управлението. Друга добра практика е
членовете на борда да преминат през интензивни обучителни програми, ръководени от външни обучителни
или топ експерти от компанията, които се фокусират
върху обхвата на ключови технологии и методологии.
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Създаване на стойност
Променя ли дигиталната трансформация коренно начина, по който бизнесът (и секторът) създава
стойност?
В контекста на цифровата трансформация има три
вектора на стойност: мащаб (достатъчно голяма ли е
новата стойност), източник (откъде идва стойността) и
обхват (мисли ли се в достатъчно дългосрочен план).
Инвестиционните планове в много компании често са фокусирани в краткосрочни цели. За разлика от голяма част от бизнесите американският гигант Amazon има седемгодишен инвестиционен план.
За много компании обаче такъв дългосрочен фокус
може да бъде особено предизвикателен. Чрез разработването на ясна представа за дългосрочната стойност бордът може да планира многогодишните оперативни и капиталови разходи, необходими за „улавянето“ на тази стойност.
Според анализатори дългосрочният поглед върху това накъде е насочена стойността е от решаващо значение за прилагане на правилните дигитални
технологии. Твърде често компаниите инвестират, за
да имат конкурентно предимство. Дистрибуционните центрове например сега изискват непрекъснати инвестиционни кръгове за модернизиране на системите
за управление, автоматизация, споделяне на данни с
доставчици и клиенти в реално време и др. Една компания в ритейл сектора трябва често да сменя стратегията, за да е конкурентна в сектора на електронната
търговия, мобилните устройства и логистиката.

Ключови показатели
Как бордът да разбере дали цифровата трансформация работи?
Дигиталните трансформации са съпътствани от
сложни програми, с десетки или дори стотици инициативи. Може да се генерира успокояващо ниво на
технологична активност в една компания, но се показва много малко за това, дали дигиталната трансформация е на път да се реализира в организацията. За да
преодолеят предизвикателството, бордовете могат да
започнат с оценка на стратегията и пътната карта. Когато проследяват напредъка спрямо стратегията и пътната карта, екипите следва да се съсредоточат върху
два ключови показателя. Първият проследява резултатите и наблюдава водещи показатели, обвързани със
стойността. Другият набор от показатели се наблюдава и анализира в същината на самата трансформация.
Тези показатели разглеждат промените в поведението
и процесите дълбоко в организацията.

Пътна карта за таланти
Има ли бордът достатъчно обширен поглед върху таланта?
Дискусията за таланти на ниво „борд“ често се
ограничава до изразяване на необходимостта от наемането на повече мениджъри, запознати с дигиталните промени и технологии, или служители от компании, които биха могли да се развиват чрез придоби-

ването на дигитални компетенции. Като се има предвид обхватът на необходимите промени в целия бизнес, бордовете трябва да разработят обширен анализ и да тестват „пътната карта за таланти“. В компаниите често инженерите на данни, мениджърите
производство и експертите, управляващи различни
проекти (наред с много други екипи) формират гръбнака на бизнеса. Според анализаторите бордовете
следва да се ангажират с мениджърите на компаниите относно напредъка, постигнат в разработването
на този подбор от таланти с опит в дигитализацията и
новите технологии.

Рискове по пътя към трансформацията
Има ли бордът ясен поглед за възникващите заплахи?
Дигитализацията подобрява конкурентоспособността на компаниите, но и създава заплахи и рискове. От страна на риска бордовете обикновено имат
ясно разбиране за важността на киберсигурността.
Много от тях имат изградена рамка, проверена от
трети страни, която помага при оценката на киберзаплахите. Дигитализацията обаче отваря нови и различни рискови групи. От една страна, има огромно количество нови бизнеси и технологии, които излизат на
сцената. От друга страна, съществува заплашителният потенциал на утвърдените компании, започващи да
навлизат в съвсем нови сектори -например бизнеса с
електронна търговия, управление на данни, технологичните компании, преминаващи към банкиране, или
ритейлърите към логистиката.
Тъй като натискът и сложността на дигиталните
технологии се увеличават, бордовете играят ключова роля в насочването на своите организации чрез успешни, дългосрочни дигитални трансформации.
(По материали от чуждестранния печат)
Гена ЦВЕТАНОВА
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В лицето на IVECO и
Булавто намерихме
стабилен и верен
партньор

Мирослав Петков, мениджър автопарк в Орбико България
Орбико България е доказан лидер и водещ дистрибутор на голям брой продукти, като фирмата
непрекъснато се развива и разширява. Орбико България завършва изграждането на нов логистичен
център, който ще бъде разположен на близо 60 000 кв.м. През последните години част от големия
автопарк на фирмата е от бусове Iveco, като взаимоотношенията между Орбико България, IVECO
и Булавто се превръщат в устойчиво и приятелско партньорство. По този повод разговаряме
с Мирослав Петков, мениджър автопарк в Орбико България.
– Г-н Петков, Орбико България е известна фирма, но все пак представете я накратко.
– Орбико България е част от семейството на международната компания Орбико Груп. Оперирайки на
българския пазар от 2003 г., ние сме доказан лидер
и водещ дистрибутор на голям брой продукти в областта на козметиката, хранителната и нехранителната промишленост, електрически уреди, фармацевтичната промишленост, играчки, битова химия, тютюневи изделия и моторни масла.
Като социално отговорна компания ние се стремим да насърчаваме ангажираността на своите служители, подкрепяйки различни външни и вътрешни
инициативи, както и зелени кампании, следвайки и
изповядвайки семейните ценности на Орбико.
Ние сме компания, ориентирана към иноваторство и откриване на нови възможности, която се раз-

вива с бързи темпове както на българския пазар, така
и на европейския, обхващайки територията на 20
страни. Във всяка една от тях се стремим да се фокусираме върху задоволяване на нуждите на клиента. По този начин искаме да създадем здрави и трайни отношения, помагайки в израстването на нашите
партньори.
– Какъв е автомобилният парк на Орбико към
днешна дата?
– Компанията има на разположение складови бази
в повечето областни градове, откъдето правим доставките на нашите партньори в страната. В момента
разполагаме с около 500 превозни средства, от които
160 товарни и 350 леки автомобила. С тях оперираме
само на вътрешните пазари, покривайки цялата територия на България.

Орбико България разполага с 27 броя IVECO Daily 50С35 и 6 броя IVECO Daily 70С15 – шаси кабина, оборудвани с хладилен фургон.
Марката IVECO е избрана след дълго проучване на пазара и сравнение между марките лекотоварни автомобили
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През годините взаимоотношенията ни с IVECO и
Булавто от професионални станаха приятелски.
Булавто разполага с голяма сервизна мрежа
в цялата страна, а в сервизите срещнахме
добре обучен и квалифициран персонал,
което допълнително затвърди
избора на марката IVECO

– Кога започна партньорството Ви с IVECO и
Булавто?
– Нашето партньорство с IVECO и Булавто датира от 2014 г., когато закупихме първите бусове за компанията. От тогава до сега сме се сдобили с 27 броя
IVECO Daily 50С35 и 6 броя IVECO Daily 70С15 –
шаси кабина, оборудвани с хладилен фургон.
– Защо се спряхте на Булавто и на марката
IVECO и доволни ли сте от експлоатацията на тези
автомобили?
– На марката IVECO се спряхме след дълго проучване на пазара и сравнение между марките лекотоварни автомобили. Установихме, че с голямото разнообразие на модели и модификации IVECO покрива нашите изисквания от високо качество и приемлива цена.
През годините взаимоотношенията ни с Булавто от
професионални станаха приятелски вследствие на коректната работа между двете компании. В тяхно лице
ние намерихме стабилен и верен партньор в нашите
начинания. Много е лесно да се работи с хора, които

разбират нуждите на партньора си и знаят какво да ти
предложат. Булавто разполага с голяма сервизна мрежа в цялата страна, с което улеснява следгаранционната поддръжка и ремонтите на бусовете. В сервизите срещнахме квалифициран персонал, което допълнително затвърди избора на марката IVECO.
– Орбико България е изключително динамична
фирма. Какво ново предстои при Вас?
– През 2021 г. предстои да завърши изграждането
на нов логистичен център на Орбико България, разположен на близо 60 000 кв.м, което ще го превърне в
един от най-големите логистични центрове на Балканите. Той е съставен от офис сграда и складова база
за близо 40 000 палетоместа. В новия център ще бъдат използвани най-новите технологии в складовото
оборудване, с което целим да повишим качеството на
предлаганите от нас услуги и бързината на доставките
към клиентите.
Снежина БАДЖЕВА

През 2021 г. предстои да завърши изграждането на нов логистичен център на Орбико България, разположен на близо 60 000 кв.м.,
което ще го превърне в един от най-големите логистични центрове на Балканите
СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2021
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Електрически задвижваният eActros
влезе в серийно производство
Независимо дали сме настроени положително, или не към електрически задвижваните камиони,
те настъпват. И една от важните стъпки по пътя на това настъпление е фактът, че 5 години
след обявяването на първия прототип задвижваният изцяло с батерии eActros, предназначен за
тежка дистрибуция, започва да се произвежда серийно.

А

ко сте от скептиците, които си мислят, че в
България скоро няма да има електрически камиони, а и то няма смисъл, защото така или
иначе няма изградена инфраструктура, може и да
не четете тази статия. Но истината, поне според
мен, е, че електрическите камиони ще навлязат в
ежедневието ни по-скоро, отколкото очакваме, и
затова е по-добре да сме подготвени и да знаем
какво предлагат те. И е добре да видим какъв е
подходът към електрическата мобилност на един от
лидерите.

Преминаване към електрически камиони
до 2039 г.
Това е целта, която са си поставили в MercedesBenz Trucks. Защо? Защото приетите вече от Европа
изисквания за намаляване на CO2 емисиите до 2050 г.
налагат поне 10 години преди това да започнат да се
продават изцяло CO2 неутрални камиони.
eActros от Mercedes-Benz Trucks е първият изцяло електрически камион с логото на трилъчата звезда, но той е част от дългосрочната стратегия за електрификация на производителя от Щутгарт. Тази стратегия включва серийно производство на нископодов
Mercedes-Benz eEconic през 2022 г.; задвижван от батерии влекач за превози на дълги разстояния eActros
LongHaul през 2024 г.; производство на GenH2 Truck,
задвижван от водород, през втората половина на настоящото десетилетие.

Пет години от прототип
до серийно производство
Mercedes-Benz Trucks представи своята първоначална концепция за електрически камион за тежка
дистрибуция в градските райони още през 2016 г. на
40
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изложението IAA за индустриални превозни средства
в Хановер. Две години по-късно първите прототипи
бяха предадени на клиенти в Германия и някои други европейски държави за тестване в реални условия.
Това беше т.нар. eActros innovation fleet.
Наученото от повече от две години тестове от
този пилотен проект е приложено в разработването
на крайния продукт, който влиза в серийно производство. Така серийният еActros е със значително оптимизирани характеристики като обхват, мощност и безопасност.
Серийният модел на Actros ще започне да се продава от октомври тази година и първоначално ще се
предлага в 12 държави – Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Франция, Нидерландия, Белгия, Великобритания, Дания, Норвегия и Швеция.

Техническата концепция на eActros
eActros е наличен като двуосен или триосен камион съответно с 19 или 27 тона бруто тегло. Шасито е взето от стандартния Actros. За силовата линия на
eActros, Mercedes-Benz Trucks използва архитектурата на глобалната си платформа, наречена ePowertrain.
Основното в нея е задвижващата част – електрическа
ос с два вградени към нея електродвигателя и двускоростна трансмисия.
Двата електродвигателя са разположени централно
на задния мост, където генерират непрекъсната мощност от 330 кВт и максимална мощност от 400 кВт.
Батериите са литиево-йонни и могат да бъдат монтирани в три или четири блока. Всеки блок тежи около 750 кг и осигурява 105 кВт мощност. При четири
блока батерии капацитетът е 420 кВтч и тогава пробег
до 400 километра без зареждане е напълно реалистичен. Полезният товар е около 10,6 тона при двуосен
eActros и между 16,6 и 17,7 тона за триосен вариант.
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eActros има мултимедийно контролно табло, същото
като при най-новия модел Actros
Комбинацията от мощните блокове батерии с
мощните електродвигатели осигурява значителни възможности за рекуперация на енергията. С всяко натискане на спирачките електродвигателят може да
преобразува кинетичната енергия в електрическа. Рекуперираната енергия се връща към батериите на
eActros, където се съхранява за по-нататъшна употреба. В зависимост от ситуацията водачът може да избира между 5 различни нива на спиране и съответно на
рекупериране на енергията.
eActros има мултимедийно контролно табло, същото като при най-новия модел Actros. На него водачът може непрекъснато да следи както нивото на заряда на батериите и съответно оставащите километри
до следващото зареждане, така и моментната и средната консумация на енергия в киловатчаса на 100 километра.

Как и за колко време се зарежда
За зареждане на eActros се използва стандартът
Combined Charging System (CCS). eActros може да
бъде зареждан с до 160 кВт: когато е свързан към
стандартна зарядна станция 400A постоянен ток, е необходим малко повече от час за зареждането на трите блока от батерии от 20 до 80%. За да се зарежда eActros, е необходим конектор тип CCS Combo-2
и зарядната станция трябва да поддържа зареждане с
постоянен ток (DC).

На екрана водачът може непрекъснато да следи нивото
на заряда на батериите и оставащите километри до
следващото зареждане, а също и моментната и средната
консумация на енергия в киловатчаса на 100 километра
На този етап първоначалната цена на еActros e три
пъти по-висока от тази на конвенционален дизелов автомобил в същия теглови диапазон. Основният въпрос
е как електрическият камион може да носи печалба
на транспортното предприятие в неговата ежедневна
работа. Освен това покупката на електрически камион поставя и редица други въпроси, например по кои
маршрути може да се използва, има ли налична инфраструктура за зареждане, какви промени и допълнителни инвестиции трябва да се направят?
Затова няма никакво съмнение, че електрифицирането на товарния транспорт изисква различни подпомагащи мерки и стимули на държавно и европейско ниво. Според експертите от Mercedes-Benz Trucks
общите разходи за притежаване на електрически и на
дизелов камион ще се изравнят най-късно до 2025 г.,
което е след по-малко от 4 години.
За да подпомогне превозвачите при преминаването им към електрически товарни автомобили, Mercedes-Benz Trucks е създала специален екип
еConsulting. Той може да предложи най-различни съвети – от анализ на маршрутите, проверка на всички
възможни субсидии и начини на финансиране, съдействие за интеграция на електрическите камиони към
действащата в момента флота, оптимизиране на общите оперативни разходи.
Добре дошли в ерата на електрическите камиони.
Снежина БАДЖЕВА

Цялостно решение за електромобилност
Ясно е, че преминаването към електрически камиони не е проста работа и в случая не става дума
просто за смяната на един вид задвижване с друг, а за
процес, който ще промени изцяло логистиката и начина на работа на превозвачите и спедиторите.

При четири блока батерии капацитетът е 420 кВтч
и тогава пробегът без зареждане е до 400 км

Необходим е малко повече от час за зареждането на трите
блока от батерии от 20 до 80%
СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2021
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Топ 25 компании във въздушното карго
Въздушните товарни превози се определят като „ярката точка“ в авиотранспорта за 2020 г.,
тъй като пазарът се адаптира да поддържа доставките на стоки, включително ваксини,
лични предпазни средства и жизненоважни медицински консумативи. В годишния си доклад
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) отличава Топ 25 компании във
въздушното карго.

П

рез 2020 г. водещите компании във въздушното карго са отбелязали спад по показателя „товарни превози“, измерени в тонове за километри (CTK) с 3,3% на годишна база, се отбелязва в доклада World Air Transport Statistics (WATS). От IATA посочват, че спадът в търсенето се дължи на прекъсването на веригата на доставки, причинено от строги локдауни, липсата на капацитет поради заземяване на пътническия флот, както и от прякото въздействие на блокировките върху търсенето. С облекчаването на мерките
ръстът на електронната търговия и силата на производствената дейност са помогнали на въздушните товарни
превози да се възстановят с напредването на годината.

Топ 3
Начело в класацията отново е американският гигант FedEx, чиито обеми се увеличиха с 12,3% на годишна база до 19,7 млрд. CTK. Според доклада ръстът
се дължи на по-големите обеми от електронната търговия, тъй като купувачите преминаха към онлайн пазаруване по време на локдауните, и на възраждащата
се икономика на САЩ.
В Северна Америка е отбелязан годишен ръст от
4,5%, което е най-доброто представяне от всички региони. Според IATA силният фискален стимул в САЩ
е повишил търсенето на стоки, произведени в Азия,
42
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което позволило на северноамериканските авиокомпании да отбележат ръст.
Другият регион, в който е регистриран ръст на
товарния трафик през миналата година, е Африка
(1,8%). В доклада се отбелязва, че увеличението там
се дължи на по-малко строгите блокировки и мерки
за контрол.
С една позиция в класацията се изкачва UPS, заемайки второ място, като товарният є трафик се е увеличил с 11,9% до 14,4 млрд. CTK. В челната тройка отново влиза Qatar Airways, която регистрира 5,5% увеличение на товарния трафик до 13,7 млрд. CTK.

Големите размествания
В статистиката си IATA включват само редовни полети, а не чартърни операции. Пандемията от Covid
доведе до голямо увеличение на чартърните полети,
което би могло да повлияе на класирането, ако авиокомпания се насочи към чартъри за сметка на планирани полети повече, отколкото в миналото.
Друга наблюдавана тенденция е успехът на компаниите с големи товарни флоти – в сравнение с операторите, превозващи товари в корема на самолета, и
комбинираните превози. Сред шампионите са Kalitta
Air и Aerologic, като и двете се изкачват с 10 места напред в класацията, отчитайки увеличение на търсенето съответно с 45% и 36%.
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Top 25 Cargo Carriers – Scheduled CTK (m)
№

+/-

Компании

2020

Y-o-Y %

2019

Y-o-Y %

2018

1

0

Federal Express

19,656

12.3

17,503

0.0

17,499

2

+l

United Parcel Service

14,371

11.9

12,842

3.1

12,459

3

-1

Qatar Airways

13 ,740

5.5

13,024

2.6

12,695

4

0

Emirates

9,569

-20.6

12,052

-5.2

12,713

5

0

Cathay Pacific Airways

8,137

-25.6

10,930

-3.1

11,284

6

0

Korean Air

8,10 4

9.3

7,412

-5.5

7,839

7

+l

Cargolux

7,345

2.3

7,180

-1.9

7,322

8

+l

Turkish Airlines

6,977

-0.7

7,029

19.3

5,890

9

+l

China Southern Airlines

6,591

-3.4

6,825

3.5

6,597

10

0

China Airlines

6,317

18.4

5,334

-8.1

5,804

11

0

Air China

6,121

-9.5

6,767

-4.0

7,051

12

+4

Atlas Air (4)

5,458

20.7

4,522

-0.7

4,553

13

+10

Kalitta Air (4) (3)

5,211

45.0

3,593

N/A

N/A

14

+10

Aerologic (2)

4,870

36.0

3,581

N/A

N/A

15

-8

Lufthansa (1)

4,828

-33.2

7,226

-2.3

7,394

16

-2

AirBridgeCargo Airlines

4,609

-10.8

5,168

-6.2

5,511

17

-5

Singapore Airlines

4,156

-32.4

6,146

-5.3

6,491

18

-3

United Airlines

3,950

-18.6

4,852

8.9

4,455

19

Нов

EVA Air

3,888

N/A

N/A

N/A

3,580

20

+5

Asiana Airlines

3,601

0.9

3,567

-12.3

4,067

21

-2

Polar Air Cargo (4)

3,478

-8.7

3,809

-5.7

4,038

22

Нов

Ethiopian Airlines

3,394

N/A

N/A

N/A

N/A

23

-6

All Nippon Airways (1)

3,172

-27.7

4,389

-4.3

4,587

24

-2

KLM (1)

3,025

-16.2

3,609

0.1

3,604

25

Нов

Silk Way West Airlines

2,876

N/A

N/A

N/A

N/A

163,444

-3.3

168,971

-1.0

170,670

Общо

Източник: IATA 2021 World Air Transport Statistics
Бележки: (1) Включва данни от определени партньори (2) IATA оценка (3) US DOT
(4) Всички операции се разглеждат като редовни превози
Други авиокомпании, които отчитат двуцифрено
процентно увеличение на търсенето, са China Airlines
(18,4%) и Atlas Air (20,7%).
„Анализът за годината разкрива невероятна история за постоянство. В дълбочината на кризата през
април 2020 г. 66% от световния търговски въздушен
транспорт беше приземен. Загубите на промишлеността за годината възлизат на 126 млрд. долара. Бързи-

те действия на авиокомпаниите и ангажираността на
служителите поддържаха авиоиндустрията през найтрудната година в своята история“, казва Уилям Уолш,
ръководител на IATA.
(По материали от чуждестранния печат)
Гена ЦВЕТАНОВА
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Топ 20 на производителите на кари
Приходите спадат, но китайските компании бележат ръст
Традиционно американското списание Modern Material Handling (MMH) прави всяка година класация
на най-големите производители на подемно-транспортна техника, като използва финансовите
данни за предишната година. В тазгодишната Топ 20 на производителите на кари общите
приходи на фирмите, участвали в класацията през пандемичната 2020 г., леко са се понижили,
но с по-малко от 2%. Някои каростроители, предимно китайски фирми, обаче реализират ръст.

П

ри цялата технология, предлагана от днешните доставчици на подемно-транспортна техника, машините се явяват като един физически
хардуер, необходим за преместване на стоки и материали в складове и други помещения. През изминалата пандемична година, когато в много региони имаше прекъсвания или дори спиране на производството, придобиването на повече складово оборудване не
беше приоритет за фирмите. А на някои места дори
не беше осъществимо.

Лек спад
В резултат на това не е изненадващо, че в годишната класация Топ 20 на производителите на кари се наблюдава лек спад в приходите на 20-те компании, взети общо. Те са в размер на 42,89 млрд. долара, което е с 1,3% по-малко от реализираните през 2019 г.
43,47 млрд. долара. И ако сравним общата сума за
2019 г. с малко по-различния състав на Топ 20 за миналата година, спадът е 1,6% спрямо 43,61 млрд. долара.
Така или иначе, по-малко от 2% спад не е толкова лошо, като се има предвид мащабът на глобална44
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та пандемия. При всички въздействия на пандемията индустрии като хранително-вкусовата, както и складовете за обслужване на електронната търговия, бяха
заети с обработката на стоки до потребителите. Това
води до необходимостта от кари, особено електрически, които са често използвани на закрито.
Лекият спад в приходите на фирмите от Топ 20 е в
съответствие с данните за продажбите на кари в Северна Америка, предоставени от Асоциацията на индустриалните машини (ITA). Според нея продажбите
на кари за 2020 г. в Северна Америка са намалели с
5,1% в сравнение с 2019 г.
Според ITA не всички класове машини обаче са
отбелязали спад в продадените бройки. Ръст има при
вътрешноскладовата техника, която се използва широко в хранително-вкусовата промишленост и потребителските стоки.
Много от фирмите в Топ 20 отбелязват умерен
спад в продажбите спрямо предходната година, докато други се радват на увеличение. Това са предимно
китайски фирми, които се възползваха добре от ранното затихване на пандемията при тях и от премахването на ограниченията в придвижването.
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Класацията показва, че много от големите доставчици са се справили доста добре с пандемията. Те са
усъвършенствали своите технологии и са готови за силен ръст до края на 2021 г.

Топ 10
Toyota Industries Corporation (TICO) отново е номер 1 в класацията, а и едва ли скоро някой ще
я измести от лидерската позиция. Компанията, която предлага марките Toyota, BT и Raymond, отбеляза
спад на приходите си от около 5% – от 13,35 млрд.
долара през 2019 г. до 12,67 млрд. долара за 2020 г.
Компанията е продала през 2020 г. 265 501 машини от
всички класове.
В началото на 2020 г. Toyota завърши своя интеграционен процес в Северна Америка, като обедини
всичките си дейности под шапката на Toyota Material
Handling Inc. (TMH). Някои от новите продукти на
TMH включват електрически машини с проектирани
от Тойота асинхронни двигатели, както и две нови автономни машини – автономна количка (нископовдигач) и автономен влекач.
Намиращата се на второ място по приходи за
2020 г. KION постигна 6,92 млрд. долара приходи
през 2020 г. спрямо 7,17 млрд. долара през 2019 г.
KION съобщи, че е продала 198 300 машини от всички класове по целия свят.
На трето място, Jungheinrich AG отчита приходи
за 2020 г. от 4,55 млрд. долара, което е малко под
4,57 млрд. долара през предходната година. Компанията съобщи, че входящите поръчки за 2020 г. са достигнали 111 400 бройки.
Mitsubishi Logisnext запазва четвъртото място в
списъка с приходи за 2020 г. от 3,78 млрд. долара в
сравнение с 4,15 млрд. долара през 2019 г. Компанията е продала 85 000 машини през 2020 г.
Миналата година беше година на организационни промени за Mitsubishi Logisnext. През октомври
2020 г. Mitsubishi Logisnext Americas, компанията майка на Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA)
и UniCarriers Americas Corporation (UniCarriers), обяви,
че ще интегрира тези дружества в Mitsubishi Logisnext
Americas group.
Crown Equipment остава на пето място, след като
отчита 3,62 млрд. долара продажби за финансовата 2020 г. в сравнение с 3,72 млрд. долара през предходната година, което представлява спад от 2,7%. В
продуктовата част компанията пусна на пазара серията вертикални ордер пикери с противотежест Crown
MPC (с височина на повдигане до 4 м), с QuickPick
Remote, полуавтоматизирана функция, насочена към
повишаване на производителността при обработката на товари на малки височини, и нов влекач, който
може да превключва между ръчни и автономни операции. Фирмата също така разшири своята линия батерии V-Force и откри нов онлайн магазин.
Hyster Yale се задържа на шесто място с приходи от 2,81 млрд. долара спрямо 3,29 млрд. долара за
2019 г. Компанията е продала близо 85 500 машини

през 2020 г. спрямо 100 300 през 2019 г.
Продуктовата гама на Hyster Yale включва модулни и мащабируеми семейства продукти, обхващащи
както мотокари, така и електрически машини. През
2020 г. компанията представи нов електрокар с товароподемност от 7 до 9 тона и с литиево-йонна батерия. Той допълва литиево-йонната версия от 2 т до
3,5 т с по-малък капацитет, също пусната на пазара
през 2020 г. Компанията предложи и нов ричтрак на
американския пазар през 2020 г.
На седмо място, приходите на китайската Anhui
Heli Co. се увеличават от 1,43 млрд. долара през
2019 г. до 1,93 млрд. долара за 2020 г. – ръст от 34%.
Компанията е продала 220 678 машини по целия свят
през 2020 г.
Приходите на намиращата се на осмо място
Hangcha не са налични към момента на правене на
класацията, така че там са написани данните от предишната 2019 г. – 1,26 млрд. долара. Същата стратегия е приложена и към петима други доставчици в
списъка.
На девето място е Manitou, която за 2020 г. отчита
приходи от 1,25 млрд. долара (конвертирани от евро)
за своето подразделение за подемно-транспортна техника (MHA). Дивизията произвежда както кари, така
и друго товаро-разтоварно оборудване, като подемни
платформи и телескопични товарачи.
Doosan си осигурява десетото място тази година с
приходи за 2020 г. от 981,2 млн. долара в сравнение с
1,16 млрд. долара през 2019 г.

Нагоре-надолу
Много от фирмите във втората половина на класацията също претърпяха спадове, но някои останаха стабилни.
Намиращата се на 11-о място Clark Material
Handling отчита приходи за 2020 г. от 705 млн. долара в сравнение със 783 млн. долара през 2019 г. През
март 2021 г. Clark представи електрическата палетна количка WPL40, която е с литиево-йонна батерия.
През август 2020 г. компанията в партньорство с Flux
Power предложи на своите дилъри и крайни потребители опции за оборудване на машините с литиевойонни батерии. Според компанията в момента повече
от 250 000 машини Clark работят в Северна Америка,
а 350 000 единици – в целия свят.
На 12-о място е Komatsu, която през 2021 г. навършва 100 години от основаването си. Фирмата генерира 605 млн. долара през 2020 г. спрямо 642 млн.
долара през 2019 г. През изминалата година компанията пусна на американския пазар хидростатичен мотокар с товароподемност от 10 до 15 т, а на японския
пазар предложи електрокар с товароподемност от 2,2
до 2,7 т.
Hyundai Material Handling е сред фирмите, които
не са предоставили данни за приходите си, и затова
в класацията са записани 406 млн. долара от миналата година. Това е достатъчно тя да остане на 13-о място в класацията.
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Топ 20 на производителите на кари в млн. долари
№
Компания
2020

№
Приходи Приходи % разлика Марки
2019 2019
2020
2020/2019 машини

Държава на
централата

1

Toyota Industries Corporation

1

13 356

12 671

– 5,1%

Toyota, Raymond

Япония

2

KION Group

2

7 173

6 924

– 3,5%

Linde, STILL, Baoli

Германия

3

Jungheinrich

3

4 576

4 550

– 0,6%

Jungheinrich

Германия

4

Mitsubishi Logisnext Co.

4

4 152

3 786

– 8,8%

UniCarriers, Mitsubishi, CAT, Rocla Япония

5

Crown Equipment Corp.

5

3 720

3 620

– 2,7%

Crown, Hamech

САЩ

6

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

6

3 292

2 812

– 14,6

Hyster, Yale, Nuvera

САЩ

7

Anhui Forklift Truck

7

1 438

1 930

34,2%

Heli, CHL

Китай

8

Hangcha Group Co.

8

1 268

1 268

0%

HC, Hangcha

Китай

9

Manitou

16

218

1 252

474,3%

Manitou

Франция

10

Doosan Industrial Vehicle

9

1 166

981,2

– 15,8%

Doosan

Южна Корея

11

Clark Material Handling International 10

783

705

– 10%

Clark

Южна Корея

12

Komatsu

11

642

605

– 5,8%

Komatsu

Япония

13

Hyundai Heavy Industries

12

406

406

0%

Hyundai

Южна Корея

14

Lonking Forklift Co.

13

343

343

0%

Lonking

Китай

15

Combilift

14

235

366

9,3%

Combilift

Ирландия

16

EP Equipment

15

310

359

15,8%

EP, Big Joe

Китай

17

Noblelift Intelligent Equipment

N/A

136,4

150

10%

Noblelift

Китай

18

Liuzhou LiuGong Forklift Co.

18

94

94

0%

LiuGong

Китай

19

Hubtex Maschinenbau GmbH & Co.

20

72

72

0%

Hubtex

Германия

20

Godrej & Boyce Mfg. Co.

19

77,3

60,6

– 21,3%

Godrej, Neo, Bravo

Индия

43 479,4

42 894.2

– 1,3%

Общо

Не са посочили приходи за 2020 г. и от китайската
Longking Forklift Co. Така с приходи от 343 млн. долара за 2019 г. тя е на 14-о място.
На 15-о място е Combilift – една от малкото фирми с ръст в приходите от 9,3%. За миналата година те
са 366 млн. долара спрямо 335 млн. долара за 2019 г.
Според компанията ръстът се е засилил от естеството
на машините и възможността им да работят в тесни
коридори. През 2021 г. компанията пусна своята машина Aisle Master OP, която освен да обработва палети по високите етажи може да се използва и за пикиране в тесни коридори. Фирмата е продала 6477 машини през 2020 г. срещу 6400 през 2019 г.
Под номер 16 е EP Equipment, което показа здравословен ръст от 16%, отчитайки 359 млн. долара от
продажбите през 2020 г. спрямо 310 млн. долара за
2019 г. Компанията е продала 130 000 машини през
2020 г.
Новият участник в Топ 20 е китайската Noblelift,
която заема 17-о място. Тя отчита приходи от 150 млн.
долара за 2020 г. спрямо 136,4 млн. долара през
2019 г., което представлява ръст от 10%.
На 18-о място в списъка е и друга китайска фирма
– Luigong, с приходи от 94 млн. долара. Продуктова46
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та є линия включва електрокари, мотокари, влекачи и
превозни средства с автоматично управление.
На 19-о място е Hubtex, чиито приходи остават
непроменени – 72 млн. долара.
Последна в класацията под номер 20 е индийската Godrej & Boyce Mfg. Co., която отчита приходи за
2020 г. от 60,6 млн. долара спрямо 77,3 млн. долара
през 2019 г. Компанията е продала 2469 индустриални
машини през 2020 г.
Тъй като пандемията изглежда отшумява, пазарът
на кари ще се възползва от възраждащите се икономики и непрекъснато нарастващата нужда от обработка на повече стоки през следващите години. Повечето анализатори прогнозират приличен, едноцифрен
ръст на пазара на кари до 2025 г., като прогнозите варират от 3% до 7%.
Класирането се основава на приходите от продажбите на подемно-транспортни машини на компаниите
през последната финансова година. Данните, представени в чуждестранна валута, се изчисляват по курса от
31 декември 2020 г.
(По материали от чуждестранния печат)
Васил ВАСИЛЕВ
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По-бърз темп на икономическо възстановяване в ЦИЕ

Е

ксперти по кредитно застраховане на Кофас
прогнозират БВП от 4,4% за региона през 2021 г.
Според последни данни икономиките от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се възстановяват до
нивата си отпреди пандемията. Тенденцията може да
се обясни с факта, че западноевропейските държави
отчетоха рецесия от 7,1%, а в страните от ЦИЕ свиването беше почти наполовина – 4%.
Експертите от Кофас споделят, че външната търговия е основната причина икономиката в региона да се
възстановява със значително по-бързи темпове, отколкото в Западна Европа. Високата интеграция на страните в глобалните вериги за доставка и бързо развиващият се производствен сектор направиха региона привлекателен за компании, които преди пандемията разчитаха на доставки от отдалечени страни в Азия. Преките
чуждестранни инвестиции в региона за първото полугодие на 2021 г. са в размер на 6,5% от общия му БВП.
„Прогнозите за България сочат 3% ръст на БВП
през 2021 г. Страната ни, като част от икономиката на Централна и Източна Европа, има потенциал за

по-бързо възстановяване. Необходимо е бизнесът да
следва тенденциите, валидни за останалите страни от
ЦИЕ, за да бъде гарантиран този напредък и дори ускорен“, споделя Пламен Димитров, управител на Кофас България.
Експертите отчитат и някои рискове, които не
бива да бъдат пренебрегвани. Инфлацията в страните
от Централна и Източна Европа е висока и буди тревога. В началото на годината тя се обясняваше с високите цени на храните и горивата. Въпреки това обаче инфлацията на потребителските цени остава висока. Тя достига 4,7% през юли 2021 г. в Унгария и Полша и 4,9% в Естония. Това са най-високите нива, отчетени в страни от Европейския съюз за периода.
Докато първата вълна на пандемията предизвика
безпокойство в сферата на търсенето на стоки и услуги, икономическата активност в момента е възпрепятствана от бариерите за предлагането. Следователно недостигът на доставки и развитието на пандемията биха могли да преустановят тенденцията за подобряване, на която се радва ЦИЕ.

Логистиката се радва на добри нива на търсене

П

азарите на имоти в Централна и Източна Европа продължават да усещат известен ефект върху транзакционната активност, като обемът на
сделките е намалял с около 22% на годишна база. По
оценка на Colliers за 2021 г. обемите в края на годината ще останат между 10 и 11 млрд. евро. Повече от
половината от всички инвестирани капитали през първата половина на годината са в Полша.
Кевин Търпин, регионален директор „Проучвания“
за ЦИЕ в Colliers, казва: „Всички държави в региона отбелязват годишен спад на обемите в сравнение със същия период на 2020 и 2019 г. с изключение на Унгария
и Словакия. Въпреки бавния старт инвеститорите остават уверени и предполагат активизиране на дейността
през второто полугодие в зависимост от наличието на
продукт и подобрени възможности за пътуване“.
На много пазари в региона процентите на неза-

етите офис площи достигат двуцифрени стойности от
2020 г. насам и продължават да се увеличават, тъй като
започналото преди пандемията строителство продължава, а новото предлагане се усвоява по-бавно. В резултат имаме известен натиск върху наемите и повишаване на стимулите към наемателите.
За сметка на това процентът на незаетите площи в
индустриалния и логистичния сектор в по-голямата си
част е намалял до средно 5–6%. Причината е, че секторът се радва на добри нива на търсене, които често надхвърлят възможностите, особено в най-търсените локации. Наемите остават сравнително стабилни, като средните нива в региона са около 4,3 евро
на кв.м на месец, а наемодателите са в силни позиции за преговори и предпочитат на много пазари, когато е възможно, строителство по поръчка вместо спекулативно.
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СЪБИТИЯ
Mediterranean Ports & Shipping 2021
Mediterranean Ports & Shipping е международен форум, фокусиран върху морската индустрия, логистиката, спедицията и транспорта. Събитието ще се проведе от 5 до
7 октомври във Валенсия (Испания). Това е осмото издание на форума. Домакин на конференцията е порт Валенсия. В двудневната програма ще вземат участие 30 лектори,
които ще разгледат актуални въпроси и предизвикателства пред транспортната и логистичната индустрия в региона на Средиземноморието. Очакват се над 150 посетители и
30 изложители.

Multimodal 2021
От 19 до 21 октомври 2021 г. в Бирмингам (Великобритания) ще се проведе изложението за товарен транспорт, логистика и управление на веригата на доставки
Multimodal 2021. Изложението се организира от четиринадесет години. През тази година ще се фокусира върху услуги за развитието на бизнес партньорства и семинари, насочени към актуални теми за управлението на логистиката и веригите на доставки. Събитието се съпътства от Multimodal Awards – отличия за талантите в сектора на транспорта и логистиката, и Multimodal Mixer – среща както за посетители, така и за изложители
в неформална обстановка.

КНИГИ

Управление на склада
В книгата „Управление на склада“ (Warehouse Management) са обхванати широк
спектър ключови теми – дефиниране на съвременния склад, детайли за управленските
процеси, стратегии и практики, които очертават как компаниите да се справят с екологичните предизвикателства и да осигурят устойчиви вериги на доставки. Четвъртото издание на труда разглежда най-новите технологии в склада, като роботика, коботи и изкуствен интелект.

Устойчиви и зелени вериги на доставки и логистика
Третото издание на „Устойчиви и зелени вериги на доставки и логистика“ (Sustainable
and Green Supply Chains and Logistics) съдържа стратегии и практики от водещи компании, които следват програма за устойчивост. Книгата обхваща теми за устойчивостта и
„зелените“ практики в редица индустрии – от хранителната до производството и строителството в различни по големина организации. Като изследва примери за намаляването
на отпадъците, управлението на доставките, кръговата икономика и трансграничното сътрудничество, трудът се фокусира върху това, как организациите се опитват да постигнат
целите за устойчивост и успех по пътя към зелените вериги на доставки.
48
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TRANSPRESS WILL HAVE THE LARGEST CROSS-DOCKING WAREHOUSE IN BULGARIA
The leading Bulgarian transport and logistics dling, a zone for sorting the deliveries of shipments
company Transpress OOD will invest BGN 10 mil- and goods, as well as an office section and a customlion in the construction of a new logistics center in er service center. The project envisages the construcIndustrial Park Sofia – Bozhurishte.
tion of 60 ramps which will allow the simultaneous
The official start of the construction was given loading and unloading of 60 trucks with a 24/7 opwith a first sod turning ceremony. Тhe modern fa- erating mode according to the standards of a globcility should be operational by the end of 2022. The al company. Up to 12,000 tons will be processed per
large-scale facility will have a total area of 4 ha, and day. The parking area can accommodate up to 100
8,000 sq.m floor area which will include a cross- trucks and 300 vehicles. With these parameters, the
docking platform and warehouse for cargo han- new logistics center will be unparalleled in Bulgaria.

10

WE ARE WORKING ON A MODERN PROJECT THAT SETS NEW DIRECTIONS
Mr. Stanislav Dimitrov has been professionally coming from China, we take over the payment of
engaged in transport and logistics for 25 years. He customs duties, organization of transportation, storis strongly convinced that the key to increasing effi- age, preparation of the shipment, and its delivery to
ciency in the logistics and transport sector is the sys- the final customer. Finally, we can offer a choice betem integration. Currently, the managing director tween different couriers to carry out this delivery,
of Cargo Planet OOD is working together with his both in Bulgaria and abroad. In addition to logistics
team on a new project which will open in the autumn operations, we will offer customers a product with
new markets for Bulgarian e-commerce.
which they can sell more goods, i.e. to go on mar“Our new project is focused on online sales via ketplace platforms that they were so far struggling
Internet platforms, and will complete the entire ser- to reach out.” says in an interview for LOGISTIKA
vice cycle of the online retailers. If their goods are magazine Mr. Stanislav Dimitrov.

12

DRONAMICS CREATES A FLEET OF BLACK SWANS
Every minute on our planet, millions of ideas are pansion is yet to come.
born, but a very, very small part of them are impleAs a part of the preparation for the launch of carmented in practice. It is going to take a lot of work go flights serve the signed preliminary contracts with
and effort to realize an idea. This is also shown by the German logistics operator Hellman and with the
the experience of the brothers Svilen and Konstantin logistics giant DHL to make air cargo deliveries for
Rangelovi and their team at drone company DRON- them. The contract with Hellman is for deliveries in
AMICS. Today, they are in the final steps of creation Europe while the one with DHL is for deliveries in
of their Black Swan drone which is expected to start Europe and the Pacific Asia region. DRONAMICS
air cargo deliveries in Europe by the end of next year. has contractual arrangements with other companies,
More than 60 airports around the world have signed including pharmaceutical manufacturers, electronic
contracts for the creation of the drone, but their ex- traders, freight forwarders, etc.

18

AIR CONDITIONERS TRAVEL SLOWLY ON TRIED AND TESTED ROUTES
Plan your deliveries and transport routes from trucks to the company’s central warehouse in Bulafar. The logistics team of Cairox Bulgaria EOOD garia. The products from the range of air conditionis working with this maxim in view. The company ing equipment require a somewhat different method
supplies air conditioning equipment for the industri- of planning and organization of deliveries, as they
al and consumer sector. The starting point of the ar- are mainly related to transport from the Far East. The
ticles distributed by Cairox Bulgaria is China. The process from placing an order until the goods are figoods are loaded from ports in Zhuhai, Yantian, or nally accepted in the warehouse lasts an average
Shanghai, depending on where they are manufac- of about six months. As for the process from order
tured. The containers are unloaded in the port of planning until placing the products on the shelves of
Thessaloniki, and from there they are transported by the retail outlet – it lasts about a year.

20

EASY AND FAST WAYS TO DIGITALIZATION ARE AVAILABLE
The team of Hanon Systems Plovdiv EOOD did mains in the cloud for your use, available to everynot stop production and did not cause disruption to one at any time, with the request sent directly from
the work of its customers even for an hour, and even an authorized supplier to the nominated transport
in the most severe periods of the pandemic.
company. We have our own developments with SQL
“The best solution after the first lockdown in for data collection, and Microsoft PowerBI for anal2020 was the fast digitalization of the operations, ysis. Now we can safely say that we are a Smart Facso that the suppliers could generate themselves the tory because we are tracking hundreds of KPIs altransport requests through TMS Portal. We have de- ready in an all-digital environment, and we are
veloped the portal entirely on our own model by us- looking forward to autonomous robots in logistics”,
ing Low Code Application development. The pro- says Mr. Lazar Mateev, Supply Chain Manager at
cess is as simple as possible, the operating time is Hanon Systems Plovdiv EOOD, in an interview for
reduced by several times, and the information re- LOGISTIKA magazine.

24
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