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Добри сърфисти ли сте?

«ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТНИ И ЛОГИСТИЧНИ ФИРМИ
ВЕЧЕ УМЕЛО СЪРФИРАТ ПО ВСЯКАКВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЛНИ
И СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ СИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ.»

Ако си падате като мен по астрологичните прогнози,
ще знаете, че масово астролозите обявиха 2020 г. като
година на предизвикателства и промени на всички нива.
Също така в икономическите условия особено в Западна Европа се забелязва стагнация и фирмите – най-вече в автомобилната индустрия, определено се готвят
за криза, макар че никой не очаква тя да е така дълбока и
разтърсваща като тази преди 10 – 11 години. Но спомените оттогава са още доста живи и сега масово се вземат превантивни мерки, най-вече по посока на държане
на разходите под строг контрол.
И на този фон особено ми харесаха плановете на големите български транспортни и логистични фирми, повечето от които надхвърлиха четвърт столетие. Те
вече умело сърфират по всякакви икономически вълни, не
ги плашат моментите на спад, защото са ги предвидили и са готови за тях, и това им позволява да се придър-

жат към дългосрочните си планове за развитие и постъпателно да ги следват. А в логистиката те са по посока
на дигитализацията, инвестиране в логистични бази или
разширяване портфолиото на услугите (стр. 10 – 15).
И през годината ще видим конкретни стъпки във всички тези основни направления, а ние от ЛОГИСТИКА сме
тук, за да ви информираме за тях – качествено и професионално, като за целта ще използваме всички печатни и
онлайн канали на Българска Транспортна Преса, както и
възможностите на социалните медии. Ако искате да четете списание ЛОГИСТИКА в електронен вариант, можете да го направите тук

Снежина БАДЖЕВА

На хартия плюс на екрана – на същата цена!
https://abo.transport-press.bg/

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна
Преса предлага вече абонамент, с който не само
получавате на адреса ви изданията, но и включва
техните електронни версии, които можете да изтеглите от https://abo.transport-press.bg/.
Освен това от сайта можете да закупите само
електронна версия на отделни броеве на списаТ Р А Н С П О Р Т

&

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО

нията. Вземете безплатно на промоция бр. 7 на
сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строителна техника – още сега!
Ако вече сте направили своя абонамент през
Българска Транспортна Преса, Български пощи
или Доби Прес, регистрирайте се най-напред в
системата, после от меню Абонаменти избере-

те съответния тип абонамент (чрез БТП, Български пощи или Доби Прес). След проверка ще ви
се даде достъп до вашите издания.
През този сайт може да купите също издания,
които се предлагат единствено като печатни без
електронна версия.
Приятно четене!

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ
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Rhenus със свръхтежък товар
за Турция

Транспрес – доверен партньор
на Световната купа по ски
За трета година Транспрес е официален логистичен партньор на спортното събитие на годината – Световната купа по ски в Банско, където
над 60 от най-големите звезди на алпийските ски
мериха сили. „Логистиката на събитие от подобен мащаб е комплексна и отговорна задача. Избирането ни за официален логистичен партньор е
признание за отличната работа на екипа ни, благодарение на чиито усилия успяхме отново да изпълним всички доставки по план“, коментира управителят на Транспрес Веселин Стоянов.
„Радваме се, че Българската федерация по ски видя
в лицето на Транспрес доверен партньор и ни повери една от ключовите части в организацията
на Световната купа по ски 2020 в Банско. Дори и
до по-труднодостъпни места, като ски пистите
над Банско с над 1620 м надморска височина, Транспрес превози 312 т оборудване от Австрия, Германия, Италия и България“, допълва той.
Цялото спортно оборудване на ски елита е превозено до пистите. Доставени са и всички елементи за трибуните, съоръженията за спортистите и обезопасителните ограждения. Съобразно със спецификите на високия терен и активния
сезон екипът на компанията се погрижи доставката да бъде извършена безопасно и в делничен
ден, за да не затруднява допълнително трафика
към зимния курорт.
Логистично-транспортният процес не приключва с обявяването на победителите, а ще продължи до средата на февруари, когато съоръженията и спортното оборудване ще бъдат превозени обратно.
6
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Специалистът по тежки товари Rhenus Project
Logistics организира транспортирането, обработката и съхранението на 13 огромни дизелови
двигателя MAN за сложен проект в Турция. След
като бяха временно съхранявани в Куксхафен,
първите 6 генератора на електроенергия пристигнаха в Турция с кораб в края на ноември 2019 г.
Те ще се използват в плаващи електроцентрали.
Останалите 7 генератора трябва да бъдат доставени през следващите няколко месеца.
Често във фирми и обществени сгради в Турция, като болници и училища, захранването прекъсва поради лоша енергийна инфраструктура.
В тази връзка турският доставчик на енергия
Karpowership е разработил специално решение за
подобни случаи. Изведените от експлоатация кораби за насипни и генерални товари, а също и речни кораби, са оборудвани с генератори, захранвани от втечнен природен газ (LNG), дизелово или
тежко гориво и работят като плаващи електроцентрали, осигуряващи електрозахранването при
необходимост. Karpowership управлява 22 плаващи
електроцентрали в повече от 10 държави. Според
доставчика на енергия те отговарят за енергийните нужди на около 34 млн. души.
Rhenus Project Logistics стартира първата част от
този проект през април 2019 г., като транспортира дизелови двигатели MAN 18V51/60 TS с дължина
15 м, широчина 5 м и височина 7 м, от завода в Сен
Назер (Франция) до Куксхафен. За целта е използван кораб със специални кранове, можещи да преместят свръхтежките двигатели, всеки от които тежи 325 тона. На терминала Cuxport те са съхранявани в сграда с достатъчна височина на тавана, така че да бъдат защитени от влага. За тази
цел двигателите са се движели с помощта на самоходни модулни транспортери (SPMT).
„Обработката на такъв голям и обемист товар
по суша и на вода винаги изисква специална чувствителност и много прецизно планиране и ние успяхме да се справим добре“, обобщава Маркус
Яновски, ръководител на проекта в Rhenus.

НАКРАТКО
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Ekol и UBV обединяват усилията си

DHL поема логистиката
на Sunseeker
Нов 5-годишен договор подписаха DHL Supply Chain
и производителят на луксозни яхти Sunseeker
International Limited. В рамките на договореностите логистичният оператор ще управлява цялата входяща логистика на производителя, включително доставките на суровини и материали
и части за самото производство, и ще следи за
редовното им подаване към производствените
линии. Допълнително DHL ще въведе програма за
трансформационни подобрения и ускорена дигитализация, за да подкрепи бъдещите планове за
растеж на производителя.
В рамките на програмата за трансформация около 80 души от Sunseeker ще бъдат прехвърлени
в DHL съгласно регулациите TUPE. Логистичният
лидер ще помогне на Sunseeker да адаптира своите операции, така че да постигне по-високи постижения при производството на следващото си
поколение моторни яхти.

Дългосрочно споразумение за сътрудничество
подписаха турският мултимодален оператор
Ekol Logistics и италианската логистична компания UBV. С новото споразумение Ekol ще запази
присъствието си в Италия с нови услуги за превоз на товари и същевременно ще подпомага UBV
в предлагането на техни услуги в други страни.
Двете компании се споразумяха за 3-годишен период да постигнат удвояване на годишния оборот от 150 000 на 300 000 поръчки.
Планът предвижда и да се предложи сервиз между
Турция и Италия за 96 часа. Друга цел е да се свърже Барселона 6 пъти седмично с ежедневни 24-часови връзки до 5 основни дестинации в Северна и
Централна Италия. Също така ще бъдат предложени ежедневни връзки до Мадрид, Сарагоса, Валенсия, Страната на баските и Галисия в Испания.

Euziel с логистичен хъб във Витен
Garbe Industrial Real Estate и Euziel International официално откриха нов логистичен хъб във Витен
(Германия). Той е построен на площ от около
75 000 кв.м. Инвестиционният проект e на стойност близо 24 млн. евро.
Общата площ, определена за извършване на логистични процеси, е около 21 000 кв.м. Административната част е с площ от близо 1000 кв.м.
Външната зона разполага с места за паркиране за
8 камиона, 80 автомобила и 40 контейнера.
„С новата сграда вече можем да консолидираме
обема от стоки от няколко външни склада в модерно логистично съоръжение и да ги обработим
още по-ефективно. В същото време преместваме централния хъб за Европа във Витен“, посочват от ръководството на Euziel. Компанията е
специализирана в експорт, импорт и продажба на
потребителски стоки. С няколко милиона клиенти на месец от компанията посочват, че са сред
най-големите търговци в Amazon. Артикулите є
вече ще се съхраняват в новия логистичен център и оттам ще се доставят до крайните клиенти в цяла Европа.
СЪДЪРЖАНИЕ
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ДППИ стана член на IHMA
Международната асоциация на ръководителите
на пристанищата International Harbour Masters'
Association (IHMA) прие за пълноправен член Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). Така страната ни вече има представител в престижната световна асоциация,
която обединява ръководителите на пристанищата и институциите, отговорни за контрола
на морските операции в пристанището.
Безопасното, сигурно, ефективно и екологосъобразно провеждане на морските операции в пристанищните води e сред основните отговорности на членовете на IHMA. Благодарение на членството си в асоциацията българското предприятие ще обменя опит с пристанищни власти и
институции от над 50 държави, които също както ДППИ имат ключова роля в управлението на
своите пристанища.
IHMA има консултативен статут в Международната морска организация (IMO). Членството на
предприятието в асоциацията дава възможност
за непрекъснато проследяване на новостите в областта на управлението на корабния трафик в
международен план. ДППИ ще участва активно в
дейността на IHMA за получаването на подкрепа
и препоръки за прилагане на законодателството в
областта. Посредством едни от най-съвременните и високотехнологични системи ДППИ осигурява цялостното информационно обслужване на корабоплаването в българските пристанища, осъществява навигационно осигуряване и предоставя
далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб.

CMA CGM прехвърля 10 терминала
Контейнерният оператор CMA CGM подписа споразумение за продажбата на 10 контейнерни терминала на Terminal Link, съвместно дружество
на френската компания и China Merchants Port
Holdings. Цената на сделката е 968 млн. щ.д.
Базираната в Марсилия CMA CGM създава съвместното предприятие Terminal Link заедно с
China Merchants Port Holdings през 2001 г., като
френската фирма притежава 51% от акциите.
През последните 18 години портфейлът на дружеството нараства до 13 терминала. От тях 4
са във Франция, 3 – в Африка, и 2 – в САЩ.
С новите 10 терминала портфолиото на Terminal
Link ще нарасне до 23. По този начин China
Merchants Port Holdings вече ще притежава миноритарен дял в няколко терминала, разположени в
регионите с растеж в Азия и Близкия изток – както и в 3 съоръжения в Ротердам (Нидерландия),
Одеса (Украйна) и Ямайка. Очаква се сделката да
бъде финализирана през пролетта на 2020 г.
8
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DB Schenker откри хъб
на слънчева енергия
Логистичната компания DB Schenker откри първия си логистичен център, изцяло захранван от
слънчева енергия в Дубай (ОАЕ). Дистрибуционният хъб DLC II е с площ 33 000 кв.м. Намира се в
непосредствена близост до международното летище Ал Мактум. Той служи като ключов регионален логистичен център за международни клиенти, включително компанията за потребителски
стоки Unilever, която е партньор на DB Schenker.
Базата за съхранение на продукти с температурен контрол разполага с 90 000 европалета и мецанин от 3000 кв.м за услуги с добавена стойност.
С откриването на DLC II приключи втората от
трите фази на плана за растеж и разширяване на
дейностите в Дубай. До 2021 г. от компанията
предвиждат да достигнат логистична площ от
80 000 кв.м.

Maersk с логистичен център
във Виетнам
Линейният контейнерен оператор Maersk откри логистичен център с площ 11 000 кв.м във Виетнам. Хъбът е разположен във Vietnam Singapore
Industrial Park в Бак Нин, на 20 км от Ханой и на
120 км от Hai Phong port. Базата е с площ 11 000
кв.м. Предлагат се решения и услуги за съхранение
и дистрибуция.
Приблизително 40% от новия склад са заети от
турска компания за домакински уреди, а останалата е на разположение на клиенти от различни
сегменти, включително автомобилния сектор и
бързооборотните потребителски стоки.
Логистичният център ще даде възможност на
компанията да предлага крайни решения за клиентите от Северен Виетнам и по този начин да
отговори по-добре на специфичните им изисквания. През последните 5 години Виетнам се нарежда сред най-бързо развиващите се държави в сравнение с други азиатски страни, посочват от компанията. В Северен Виетнам се наблюдава непрекъснат растеж в секторите електроника, автомобилостроене и сегмента за търговия на дребно, допълват още от ръководството на компанията.

НАКРАТКО

Роботи ще помагат
на пощенски служители
Хърватските пощи стартират пилотен проект
съвместно с Gideon Brothers, доставчик на автономни роботизирани решения. Пощенският оператор е
инвестирал в мобилни роботи, които ще тества в
новия си център за сортиране близо до Загреб. Инвестицията е част от стратегия Post 2022.

Пилотният проект ще бъде реализиран през следващите 4 месеца в складовите помещения и базата за сортиране. През този период служителите,
които ще работят с роботите, ще бъдат обучавани.
В склада роботите ще помагат при събирането
и пренасянето на пощата. В базата за сортиране
ще пренасят пощата от превозните средства
до местата за обработка на пощата и колетите
за доставка. Роботите могат да пренасят товари до 800 кг и свободно да маневрират около хора
и оборудване.
С въвеждането на роботи в своята дейност хърватските пощи очакват да намалят разходите,
да съкратят времето за обслужване и да увеличат ефективността си. Според пощенския оператор роботите няма да заменят хората, а вместо това ще им помагат в ежедневните им операции и ще подобрят условията на работа и ефективността.
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АНКЕТА

2020: Нови пазари и битка за последната миля

ЛОГИСТИКА попита:
В какво ще вложите времето и възможностите на екипа си през 2020 г.?

О

ще в първите дни на третото десетилетие на
нашия век оптимизъм започна да разсейва
мрачните прогнози за растежа на глобалната
икономика, направени от анализаторите през 2019 г.
След като се разбра, че Брекзит ще има, дойде и новината, че САЩ и Китай са подписали първата част от
по-широко търговско споразумение. Междувременно
Илон Мъск побърза да отиде в Шанхай, за да открие
фабрика на Tesla, и наруши сценария с импровизиран танц нa фoнa нa oгрoмeн cлaйд c изoбрaжeниe нa
Tеslа Mоdеl Y, кoйтo щe ce cглoбявa в Китaй. Видеото бе гледано от милиони хора, които научиха, че дo
крaя нa 2020 г. зaвoдът трябвa дa дocтигнe кaпaцитeт
250 000 eлeктрoмoбилa нa гoдинa…
Но да оставим на икономистите да обясняват доколко тъpгoвcкият пpoтeкциoнизъм пречи на прогнозите и да видим какво мислят българските логистични

компании. Новата година ги свари пораснали и помъдрели. Някои от тях, като Юнимастърс например, скоро ще навършат 30 години, екипите им са заредени
с творческа енергия и смело завладяват нови територии. Други, като карго-партнер, имат нови мениджъри,
които идват с нови идеи, но запазват приоритет номер
едно в управлението – да предоставят отлична работна
среда за служителите. Защото „само когато сътрудниците са мотивирани и удовлетворени от работата си, те
могат да разработят най-добрите логистични решения“.
Трети… Не, няма да ви разказвам повече. Предстои ви интересно четиво – 12 мениджъри на успяващи логистични компании отговориха на нашия въпрос: някои лаконично, други – с повече факти. Благодарим на всички и им желаем успех в борбата за
нови клиенти и пазари и честна битка за овладяване
на „последната миля“.

Мариета Григорова, управител на Гебрюдер Вайс България

Промяна – и дигитална, и на мисленето

Е

дна от нашите главни теми през 2020 г. е дигитализацията. Целта ни е
да съчетаем оптимално дигиталните средства и възможности с човешката креативна мисъл и умела ръка. Дигиталната трансформация не е
просто техническа задача, а също необходимост от промяна на мисленето и
общата нагласа на всеки в екипа.
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АНКЕТА 11

Николай Божилов, изпълнителен директор и председател на СД на Юнимастърс Лоджистикс

Заредени сме с творческа енергия и оптимизъм

2020-а е начало на третото десетилетие на новия век и година на нашия 30-годишен юбилей.
Ето защо сме планирали най-мащабните промени във вътрешната
ни организация и в дигиталните ни
екосистеми, по които работихме в
продължение на цялата 2019 г.
Нашите усилия ще продължат
да бъдат насочени в четири основни направления – по-нататъшна дигитализация и интеграция на
клиентските решения; подмяна на

по-нископродуктивните ни ИТ системи с автоматизирани цифрови
платформи; обучение на екипите
за работа със системите на XXI век
и специален фокус върху екологичността на транспортните ни продукти, за да гарантираме опазването
на околната среда.
Вече трета година Юнимастърс
ползва за енергийните си нужди
единствено „зелена енергия“. Редовните ни групажни сервизи се обслужват от автомобили от последно
поколение – EURO 6 и EURO 6+.
Използваме само енергоспестяващо
осветление и нискоенергийни устройства за достъп до „зелени“ облачни компютърни центрове. Поставили сме си за цел през 2020 г. да
намалим печатането на документи
върху хартия поне с 20%.
През тази година ще добавим
допълнителен капацитет към ежедневния ни паневропейски сервиз
за автомобилни групажи – част от
Online Systemlogistik GmbH, като

увеличим броя на обслужващите двупалубни композиции от 6 на
8 седмично, с гарантирани фиксирани отпътувания и 3 дни транзитно време до Германия с двама шофьори. Работим по стартирането
на нови директни морски групажни линии и въздушни консолидации от Китай и Далечния изток. В
експлоатация ще влезе и новият ни
митнически склад в непосредствена близост до пристанище Варна
Запад за скоростна контейнеризация и деконтейнеризация.
Но най-бърз растеж очакваме в
новите ни услуги за обслужване на
електронната търговия – e-fulfilment,
доставки с фиксиран час в страната и доставки на български стоки до
складовете на Амазон в Западна Европа. Заредени сме с много положителна творческа енергия и оптимизъм и ще посрещнем фронтално всички нови предизвикателства
на бързопроменящата се логистична индустрия.

Димчо Димчев, управител на карго-партнер

Нашата алтернатива – жп терминал в логистичния ни център

К

омпанията карго-партнер е
доказан лидер на пазара на
логистични услуги. Тази позиция ни носи редица предимства,
но и огромна отговорност пред нашите партньори и клиенти по целия свят. През последните 5 години затвърдихме тенденцията на

устойчив растеж от 15% на годишна база и увеличихме логистичните
си площи. По предварителни данни през 2019 г. достигаме оборот
25 млн. евро и 37 000 превозени
пратки, като целите ни са да подобряваме тези резултати в бъдеще. Зад числата стоят познанията и
усилията на 120 сътрудници в три
локации – София, Пловдив и Варна. За мениджмънта на фирмата не новата година, а всеки нов
ден крие много предизвикателства.
Ние искаме да предоставим отлична работна среда за своите служители и да сме по-гъвкави от конкурентите, за да удовлетворим изискванията на клиентите. Работната среда и условията за служителите са приоритет номер едно в карго-партнер. Само когато сътрудни-

ците ни са мотивирани и удовлетворени от работата си, могат да
разработят най-добрите логистични решения.
Следвайки световните тенденции и благодарение на подкрепата на нашата централа във Виена,
развихме и складово-логистичните си услуги. Тази година ще запазим фокуса върху тях с допълване на портфолиото от услуги чрез
развитие на жп терминал в логистичния ни център. Тази по-екологична алтернатива на сухопътния
транспорт е конкурентна като цена
и транзитно време. Надяваме се
през 2020 г. успешно да развием
сервиза и той да стане неизменна
част от портфолиото ни заедно със
сухопътния, морския и въздушния
транспорт и логистиката.
СЪДЪРЖАНИЕ
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Крум Дончев, мениджър Продажби и маркетинг на GEFCO България

Година на динамиката и правилния фокус

Р

азвитието на GEFCO България
логически ще следва стъпките, които направихме през изминалата година. Една от тях е създаване на оперативна платформа,
която да обслужва клиенти, търгуващи с фармацевтични продукти,
отразявайки ангажимента на Групата за предлагане на услуги с високо качество. Вярваме в този успех, тъй като положихме усилия, за

да получим сертификата за добри
дистрибуторски практики (GDP),
благодарение на който сме в добра позиция, за да предложим обслужване на по-високо ниво. Фокусът ще бъде не само върху превозите по шосе, но и върху въздушните пратки, тъй като вярваме,
че само по този начин могат да бъдат преодолени ограниченията във
времето, както и специфичните условия за контрол на температурата,
които са от съществено значение
при превоза на тези специфични
продукти. Като следваща основна
стъпка за развитие предвиждаме
разширяването на услугата „железопътен транспорт“ и по-конкретно
за дестинации от Централна, Западна Европа и Близкия изток.
Несъмнено 2020 г. ще бъде година на динамиката и правилния
фокус. В момента средната възраст
на служителите в GEFCO е 27 го-

дини, което ни дава възможност
да насочим усилията си към подобряване на техните професионални и личностни качества. Динамиката е свързана и с правилния подбор, като през 2019 г. направихме
основни стъпки в тази насока.
През изминалата година бе
регистриран спад в обемите на
транспортирани автомобили и
компонентите за тях в Централна
и Западна Европа, или така наречените първосигнални стъпки към
икономическа криза. Чрез правилния фокус към пазара и предоставяните от нас услуги вярваме, че
ще можем да посрещнем евентуална криза съвсем спокойно, а
защо не и да я превърнем в нова
възможност. Тази стратегия би гарантирала спокойствие не само на
нас, но най-важното – на нашите
клиенти и партньори.

Ваня Златева, прокурист на Акт Лоджистик

Акцент – групажната ни линия с Турция

П

родължаваме да популяризираме Акт Лоджистик като
компания, която предлага
индивидуални и интегрирани решения по различните направления
на транспорта и логистиката: сухопътен транспорт от и към страните
в Европа и Близкия изток, както и
въздушен и морски транспорт от и
към целия свят, складиране, митни12
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ческо представителство и дистрибуция в България.
Работа в екип, спазване на поетите ангажименти, индивидуален
подход при изготвяне на оферта, високо ниво на качество и безопасност – всичко това ни позволи да
спечелим доверието на нашите клиенти през изминалите 15 години. На
това ще разчитаме и през 2020 г.
Специален акцент през 2020 г.
е групажната ни линия с Турция.
Искахме да предложим гарантирано качество на обслужването
по тази дестинация, каквото вече
предлагаме в останалите европейски страни, и затова през септември 2018 г. отворихме собствен
офис в Истанбул, Турция. Нашата
цел е да предоставяме комплексна
услуга на клиентите, която освен
превоза на пратките от врата до
врата включва още поддържане на

постоянен контакт с изпращачите
и получателите на стоките и спазване на техните инструкции, проверка и контрол на пълния набор
от митнически и други документи,
постоянна информация за местонахождението на пратките, митническо обслужване в Турция и България, складиране и манипулиране на стоките и данъчно представителство.
Ние сме единствената българска фирма, която има представителство в Турция и предлага директен сервиз от Истанбул до 3 града
в България – София, Русе и Варна.
С 15-годишния си опит в транспорта на групажни стоки от и за
Турция успяхме да направим обслужването на тази обичайно
„трудна“ дестинация лесно. Вече
над 90 лоялни клиенти ни поверяват пратките си всяка седмица.

АНКЕТА 13

Веселин Стоянов, управител на Транспрес

Обновяваме автопарка и откриваме нова логистична база

Г

одината ще бъде динамична и изпълнена с интересни и
предизвикателни проекти. Ще
вложим усилията си в развитието и
разширението на екипа ни и в изпълнение на целите на компанията.
В цифри годината ни да из-

глежда така:
❖ Ще превозим над половин милион тона стоки. Петдесет пъти
колкото Айфеловата кула.
❖ Ще изминем километри колкото
700 обиколки по Екватора.
❖Щ
 е увеличим екипа си с 240
души.
❖Щ
 е проведем срещи с повече
от 20 000 клиенти. Това е колкото населението на Айтос.
❖ Ще обработим милион пратки.
Но за да изпълним тези амбициозни цели, са необходими иновативни решения. Иновациите винаги са били неизменна част от нашето развитие и идентичност. От
една страна, сме предвидили разширяване и обновяване на автопарка и откриване на нова модер-

на логистична база в Божурище,
от друга – допълнително оптимизиране на процесите. Както през
2019 г. обявихме, вече използваме
изкуствен интелект (AI) и Big Data
Analytics за автоматизиране на планирането на транспорта между отделните точки, създаване на маршрути за шофьорите, управление
на складовите наличности и дори
прогнозиране на бъдещи пратки.
Ще продължим да се възползваме
от новите технологии с пълна сила,
като сме си задали ясни цели какво искаме да постигнем. Една от
тях е автоматизирането на 100%
от маршрутите „последна миля“ до
края на годината.

Яни Тотев, управител на ДСВ Роуд

Важен е начинът, по който се променяме

Отговорът на този въпрос е лесен: цялото внимание, време и ресурси ще бъдат вложени в развитието на бизнеса и увеличаването на пазарния дял на компанията. Това е основната роля, цел и
стремеж на всяка компания. Всич-

ко останало е второстепенно и някак си свързано с този стремеж.
Разбира се, отговорът е лесен,
а трудното идва да бъде изпълнен
със съдържание. В последните години традиционният модел за правене на бизнес беше променен
значително най-вече поради навлизането на електронните технологии
и свързаните с това промени в настройките и очакванията на икономическите субекти. Именно начинът, по който ще успеем да посрещнем тези промени и успешното приспособяване в новата обстановка, ще е водещ за успешното ни развитие в бъдеще и устойчивостта на бизнеса, който управляваме. Тези промени не се заключават само с развитие и инвес-

тиции в ИТ. Част от тях са насочени към:
❖ управление на екипите по нов
начин и подбор на кадри;
❖ управление на материалните активи и обогатяване на средствата за производство;
❖ развитие на начините за комуникация с клиенти и доставчици.
Именно в тази насока ще работим най-много през 2020 г.,
като, разбира се, ще гледаме да
развием, дообогатим и надградим
досегашните си добри практики.
Този процес не е нов за нас и ние
работим от години по него, но с
времето става все по-важен и поважен.

СЪДЪРЖАНИЕ
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Калин Петров, зам.-изпълнителен директор на Дискордиа

Започваме мащабен проект за лийн трансформация

В

изминалите години Дискордиа успя да се развие във водеща транспортно-логистична компания в Югоизточна Европа. През 2020 г. ще продължим да
привличаме способни и амбициозни служители и ръководители с доказан професионален опит, които
да подсилят екипите ни, за да можем през следващите 5 години да

се наредим сред лидерите в Централна и Източна Европа. Ще търсим и хора без или с малко опит,
но със силни качества и амбиции,
които ще обучаваме, за да бъдат
подготвени за конкурентната среда в Европа. Ще продължим да инвестираме в обучението на екипа
ни, защото в динамична среда и
бързо растяща компания като Дискордиа всеки служител трябва да
се развива, за да може да отговаря на нарастващите изисквания на
конкурентната среда.
Планираме да започнем мащабен проект за лийн трансформация. Целта ни е да приложим доказано във водещи световни компании ноу-хау за оптимизиране на
процесите и организацията в компанията ни. Това се налага поради бързото ни разрастване. Най-

важните цели на този проект са
да създадем организация и култура за непрекъснато подобряване
на ефективността на организацията си и чрез обучения да подготвим служителите и мениджърите
си за това. Високата ефективност
е в центъра на успеха на Дискордиа и тази трансформация е логично продължение на нашето развитие. Също така подготвяме няколко проекта, чрез които ще ускорим навлизането на пазарите в Западна Европа. Въпреки ограниченията, които се налагат с приетия
пакет Мобилност, приемаме пазарите в Западна Европа като много
перспективни и планираме да увеличим значително присъствието си
там през следващите години.

Катерина Русева, мениджър Продажби и Клиентски център, Шенкер

Иновативните решения са нашата сила

2020 година ще бъде предизвикателна за транспортния и логистичния сектор. Новите технологии

променят начина, по който организираме процесите си, и трансформират отношенията с потребителите на нашите услуги. И през тази
година ще концентрираме усилията
си в усъвършенстване и внедряване
на иновативни решения, за да можем да отговорим на нарастващото търсене и на специфичните нужди и очаквания на нашите клиенти.
Все повече се стремим да сме
максимално близо до клиентите,
тъй като те са най-верният ни коректив как се движим и дали правилно сме се насочили към продуктите, които предлагаме. Бидей-

ки един от лидерите на пазара, ще
продължим да сме насочени към
постоянен растеж, ефективност и
качество на услугите.
На базата на опита, който имаме в създаването на ноу-хау за
нови продукти при всички видове транспорт – въздушен, морски,
сухопътен, железопътен, и благодарение на екипа от мотивирани
специалисти сме подготвени да бъдем на гребена на тази вълна и да
продължаваме да предлагаме найдобрите решения на своите клиенти в България и по света.

Жана Тороманова, мениджър Бизнес стратегии в Ин Тайм, представител на UPS за България

Времето е ценно, пратките – чувствителни

П

ред екипа на Ин Тайм предстои предизвикателството да
доразвием новия си бранд
„Сити Експрес – бързи градски куриери“. През изминалата 2019 г. успяхме да позиционираме стабилно на силно конкурентния пазар на
куриерските услуги този наш нов
проект за Премиум Експресни доставки „от ръка до ръка“ за 90 минути, 180 минути и до края на деня
на територията на София, разработени специално за пратки, изключително чувствителни към времето за
14
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доставка. Инвестирахме в модерен
софтуер и мобилно приложение.
За 2020 г. сме планирали завършване на втория етап на софтуерния продукт за управление на доставките и разширяване на портфолиото от услуги с нови – основни и
допълнителни с добавена стойност
за клиентите. Нашият екип „Сити“
заработи активно още от първите
дни на новата година, като посоката е затвърждаване на постигнатото изключително качество на доставките, а основната ни цел – об-

вързването му с парична гаранция.
Времето е ценно и ние го знаем.
Друг важен проект на Ин Тайм
е внедряване към всички клиенти
на разработената и тествана в определена фокус група електронна
обратна разписка, изцяло съобразена с всички изисквания на GDPR
и с две нива на защита. Последен,
но не и по важност е фактът, че
през 2020 г. Ин Тайм ще отбележи
своята 30-а годишнина.

АНКЕТА 15

Румен Иванов, изпълнителен директор на DHL Експрес България

Приоритет за нас остава международната електронна търговия

С

тратегията за дългосрочно
развитие на компанията ни
не предполага драматични
промени. Ще продължим да бъдем фокусирани върху това, което
правим най-добре, а именно – да
предлагаме експресни международни куриерски услуги със същите бързина, надеждност и безумна
ориентация към клиента, с които
толкова се гордеем.

През изминалите 12 месеца постигнахме рекордно представяне
по отношение на основния измерител на обслужването ни – транзитното време за доставка, и смятаме да продължим да го надграждаме и през тази година.
Първото предизвикателство,
пред което ще се изправим съвсем скоро, е Брекзит. Вярвам, че
сме напълно подготвени за това,
тъй като компанията ни инвестира значителни ресурси в подготовка за евентуалните сценарии. В допълнение, ще се фокусираме върху това да търсим възможности за
развитие на бизнеса ни.
В чисто оперативен план и особено след преместването ни в новия логистичен център на Летище
София, към момента се ползваме
с всички предимства на локацията и инфраструктурата и сме отлично позиционирани за бъдещ ръст.

Планираме да подменим и освежим автопарка си с 19 нови оперативни автомобила.
От търговска гледна точка приоритет за нас остава развитието на
сегмента международна електронна търговия, като същевременно
няма да изпускаме от фокуса си
развитието и на B2B сектора.
Основният фактор за успеха
на компанията ни са страхотните
хора, които имаме в редиците си,
и в тази връзка за нас е изключително важно да продължим да ги
развиваме и мотивираме посредством програмата ни за сертифицирани международни специалисти, Академията за супервайзори и
всички останали вътрешнофирмени програми, инструменти и инициативи, с които компанията ни
разполага.

Николай Николов, управител на WTO

Ще влезем в нов логистичен дом

Н

овата година започна за
нас с нови идеи, проекти и
предизвикателства. Нашите
цели обикновено са лесно предсказуеми, а именно – ръст в пазарния дял на компанията ни и нововъведения (основно технологични,
както и по отношение на предла-

ганите сервизи), които да подобрят
качеството на услугата към нашите клиенти.
Но 2020 г. ще бъде много важна за развитието на World
Transport Overseas и в други два
аспекта. От една страна, очакваме
нашият логистичен център да бъде
готов и вече да имаме свой собствен дом, от друга страна, за нас
новата година ще бъде година на
географско разширение за компанията и покриване на нови, важни
за нас стратегически пазари. Първото ще увеличи значително възможностите на компанията в дистрибуцията, опаковането, етикетирането и преетикетирането на стоки, контрактна и обратна логистика. Второто ще ни помогне да увеличим още своите пазари, използ-

вайки ценния опит, натрупан при
експанзията на компанията в Западните Балкани, както и да предложим истински интегрирана логистична услуга.
През 2019 г. работихме усилено по отношение на дигитализацията на предлаганата от нас услуга и
ще продължим да работим в тази
посока и през новата година – положителната обратна връзка от нашите клиенти ни дава силен стимул за това. Като цяло ще продължим възходящия тренд на развитие, което ще ни помогне да посрещнем 20-годишнината на компанията в началото на 2021 г. като
един от лидерите в бранша.
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Доверието и очакването
на клиентите ни движат напред
Невена и Калоян Тодорови, управители на SEG (Ѕресіаl Еvеntѕ Grоuр)
Невена и Калоян Тодорови са мениджъри, които са успели така да разделят управленските
дейности, че всеки да развива фирмата и да е щастлив от това, което прави.
„Като Ин и Ян сме – казва Калоян. – Невена се занимава с ежедневната работа и контролирането
на всички оперативни дейности. Аз планирам бъдещето. Например в момента фантазирам къде
ще бъдем през 2030 г. – сложил съм една футуристична цел да имаме бизнес в 5 точки на различни
континенти…“.
Но преди да стигнем до бъдещето, започваме разговора от нещо съвсем актуално – началото
на новата 2020 година.

– Каква година ще бъде 2020-а за Вас?
– Невена Тодорова: 2020 година започна с голямо предизвикателство за нас – за втори път сме избрани за цялостен изпълнител на техническото оборудване, сценичния дизайн, щандовете, всички зони и мебели на CPX 360 Cyber Security Summit and Expo във
Виена. Това е събитие на Check Point – една от найголемите фирми в света на киберсигурността, която
всъщност е измислила файъруола. CPX 360 се провежда едновременно на три континента (Азия, Америка и
Европа) и събира топ секюрити мениджмънта на све-

изложението ни дадоха възможност ние да направим
проект и бяха изключително впечатлени от дизайна,
който предложихме. Събитието имаше над 50 щанда,
много различни зони, големи и малки сцени за презентиране на спонсорите, 15 работни зали и изнесена галавечеря.
Най-интересното в случая е, че същото събитие се
провежда в Щатите с помощта на 6 различни фирми
подизпълнители, а в Азия (Банкок) с 8. Във Виена нашите клиенти имаха един-единствен подизпълнител и
това беше SEG.

«Перфектно е събитието, когато клиентът е подготвил блестящо
съдържателната част, а ние сме осигурили комфортна среда
за провеждането му.»
та, като аудиторията е между 5000 и 10 000 души. За
нас тази проява е изключително важна, защото доказва, че сме конкурентни на лидерите в нашия бранш в
световен мащаб. Спечелихме събитието за първи път
през миналата година, когато току-що бяхме отворили
офиса във Виена и смятахме, че шансовете да правим
подобно събитие са под 5%. Самият факт, че ни бяха
поканили да участваме с оферта наравно с най-големите технически фирми в Австрия, за нас вече беше
успех. Финално клиентите избраха нас пред всички
останали конкуренти, тъй като им предложихме цялостна услуга – one stop shop (всичко от едно място),
и тъй като им дадохме различен и доста по-новаторски поглед на тяхното изложение от страна на дизайн
и технологии. CPX 360 се случва в един и същ формат
на трите континента и сценографията за основната
зала има зададен от клиента дизайн, който се изпълнява по един и същ начин и в трите локации. Но за
16
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– Отново във Виена ли ще бъде този форум?
– Калоян Тодоров: Да, при положение, че организаторите сменят локацията на континента за всяко следващо издание. За втори път решиха да бъде
във Виена и за втори път се довериха на нас. Изключително сме горди и развълнувани от признанието на
нашия труд. Избраха ни не заради ниска цена, а заради многообразието на услугите, които изпълняваме. Имахме късмета, че това е международен клиент,
който гледаше целия пакет и нямаше предубеждения,
че сме българска фирма. За съжаление, австрийските и немските клиенти все още слагат бариери пред
българските и румънските фирми. Едва когато мине
едно събитие и видят, че всичко е станало, както сме
обещали и дори сме надхвърлили очакванията, тогава
вече ги печелим на 100% като бизнес партньори, защото това, което получават от нас накуп, не могат да
го получат от другите конкуренти, не и в този обхват.

МЕНИДЖМЪНТ 17

Невена Тодорова: Колкото и невероятно да звучи, оказа се, че във Виена няма фирма, която да им
предложи всички тези услуги от едно място. Има много технически фирми – такива, които се занимават
само с изложения или само с мебели, но буквално
няма фирма, която да предлага едновременно висококачествена техника, сценичен дизайн, щандове, визуална концепция, мебели и дори декорация. Най-голямото удовлетворение за нас беше, когато клиентите
ни от Check Point споделиха, че сме вдигнали нивото
на СРХ Експото 10 пъти над това в Лас Вегас.
– Трудна ли е логистиката при изпълнението на
такъв проект?
– Калоян Тодоров: Това е първото ни събитие със
7-цифрен бюджет и в изпълнението му участват близо
80 души екип от наша страна. От тях 70% са български специалисти и 30% от други европейски държави.
От България пътуват 5 – 6 тира с оборудване в двете посоки. Освен това наемаме тирове, които да докарат техника от Германия, Полша и други страни. От
логистична гледна точка това събитие е доста сериозно предизвикателство и е резултат на хиляди часове
планиране, проектиране, умствен и физически труд.
Невена Тодорова: Финансовата страна е важна,
но още по-голямо е удовлетворението, че ние реално
сме на нивото и дори над нивото на много от западните ни конкуренти. Това е едно от събитията, с които
много се гордеем. А през 2020 г. то ще е още по-го-

лямо от миналата година, щандовете са повече, експозоната е по-голяма, очакват се повече участници и
изложители.
– Ваши служители ли са хората от основния екип
– тези 70%, които са от България?
– Калоян Тодоров: Почти всички са наши служители, много малка част от екипа наемаме. Хубавото е,
че имаме офис във Виена, откъдето могат да намерят
допълнително хора, ако се наложи. Ние сме от тези
български фирми, които всъщност изненадват с мащаб в европейски план.
Невена Тодорова: Менажирането на много отдели с различни дейности, от едно място и със собствен
ресурс е изключително труден процес. Добрата симбиоза и синхронът на работа между различните отдели
при нас са задължителни за успеха на едно събитие, тъй
като всеки екип е зависим от работата на другия. Ако
сценичният ни екип не изпълни добре декора за дадено събитие, съответно техническият екип не може да
нагласи добре проекцията и ефектът от някой изключителен като дизайн проект може да бъде сведен до нула.
Ако път дизайнерският ни екип сбърка в изчисленията на даден проект, тази грешка води след себе си до
много други грешки в изпълнението му от всички останали отдели по веригата и съответно до много негативни реакции. Затова успехът на дадено събитие при нас
зависи изключително от добрата екипна работа, плануването и логистиката между различните отдели.
СЪДЪРЖАНИЕ
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«Ценим у хората това да бъдат
отговорни и да имат желание
да се развиват. И да използват
максимално възможностите,
които предлагаме.»

Цялата тази отговорност – да измислиш визията и
подредбата на декора, как да изпълниш сценичния
дизайн, как да спазиш всичките изисквания на клиента – тежи много. Това наистина могат да си го позволят само фирми, които са осигурили логистично целия
набор услуги в ивент бизнеса.
Калоян Тодоров: Всъщност точно в това е нашата тайна на успеха – качествени услуги от една фирма. И даваме цялостен ефект, който носи много добавена стойност на събитията. Едно събитие се реализира, от една страна, от нашия клиент, който знае
какво трябва да бъде съдържанието му, и от друга,
от нас, които можем да го облечем в подходяща за
стила му дреха. Перфектно е събитието, когато клиентът е подготвил блестящо съдържателната част, а
ние сме осигурили комфортна среда за провеждането му.
– Кое Ви накара да създадете комплексна услуга?
– Калоян Тодоров: В самото начало изобщо не
сме мислили за комплексна услуга. Преди 20 години
с Невена бяхме студенти във Виена и аз вече участвах в подготовката на различни конференции в ролята на техник, работейки за техническа фирма в
Австрия. Решихме да се върнем в България, защото имах усещането, че там няма да успея да пробия
на това мениджмънт ниво, което бих търсил. Тогава
един от австрийските ми шефове ме попита: „В България има ли такива услуги, които извършваме тук?“
Направих едно бързо проучване на нашия пазар и
се оказа, че има бяло петно – нямаше подобни услуги. Разговора проведохме в една задна стая на конгресния център в Давос, където по това време бях
техник в обслужващия екип на Световния икономически форум.
От 15 години насам вече ние извършваме тази
поддръжка и в момента имаме 10 души екип в Давос.
Това наистина е феномен – българска фирма да обслужва цялата преводаческа техника на най-голямото
икономическо събитие в света.
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– А как попаднахте във Виена?
– Калоян Тодоров: През 1995 г. реших да уча икономика във Виена, защото много ми харесваше този
град. Бях вече студент в УНСС, но прецених, че не
си заслужава човек да стои в България в това странно
време. После убедих и Невена да дойде в Австрия,
но нещата след това се завъртяха много бързо и преценихме, че в България можем да изявим себе си повече, отколкото в чужбина. Не съжалявам, че се върнахме, защото успяхме да развием един бизнес от
нулата буквално до завършена услуга и то като пазарен лидер. Това не е наследствен фамилен бизнес,
ние стартирахме през 2001 г. само с двама служители. Сега екипът ни наброява 125 души, като ръстът ни
всяка година е доста сериозен.
Невена Тодорова: Когато започнахме да предлагаме техническо обслужване на събития, не сме предвиждали, че след време ще развием толкова много
дейности и ще направим толкова фирми. Всяка нова
дейност на SEG идваше някак си като естествено продължение на предишната. В началото не си казвахме:
сега тази година ще предлагаме техника, догодина ще
правим сцени, а по-догодина – мебели и декорация.
Или пък че ще построим Sofia Еvent Center (SEC) и
Логистичен център в Кривина. Нещата следваха много естествено своя ход, защото виждайки и правейки
такива събития, ние реално определяхме търсенето с
предлагането на все повече услуги. Виждайки какво
липсва на едно събитие, за да изглежда още по-впечатляващо, предлагахме сцената да изглежда по различен начин. Вече се чувстваме задължени да надграждаме непрекъснато нашите услуги и портфолио.
Доверието и очакването на клиентите реално ни дърпат напред.
Калоян Тодоров: Колкото и нескромно да звучи, с
нашето ноу-хау в сегмента „Сценичен дизайн на събития“ ние дръпнахме целия сектор напред. Конкурентите на Групата видяха, че не могат да осигуряват само техника, защото нещо им липсва и клиентите идват при нас. И много от тях започнаха да назна-
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«Колкото и нескромно да звучи,
с нашето ноу-хау в сегмента
„Сценичен дизайн на събития“
дръпнахме целия сектор напред.»

чават дизайнери и да опитват и те да предлагат мебели и декори. Като цяло целият сектор започна да се
движи по-бързо напред. В момента почти всички хубави събития залагат на сценичния дизайн и wow фактора. Залагат на усещането, като влезеш в залата, да
видиш нещо по-различно. Това го няма във Виена, въпреки че е в топ 3 на локациите за събития в света
и има стотици хотели. Там съществува един феномен
– почти всички събития са базови и без сложна сценография. Затова пък кетърингът им е на много високо ниво.

Невена Тодорова: Освен големите инвестиции, за
които говори Калоян, имаме още един голям капитал
и това са екипът и нашата креативност, които ни позволяват да сме с едни гърди пред останалите. Ние налагаме тренда и останалите ни следват. Това е много
мотивиращо за нас и нашия екип.
те?

– Казахте, че при Вас всичко е видимо. А цени-

– Сравнена с другите фирми в Европа, къде е
SEG?
– Калоян Тодоров: По наши изчисления смятаме,
че в бранша сме между 50-те най-големи фирми в Европа и сред 5-те най-големи фирми на Балканите и в
Източна Европа. А може би сме и най-голямата. Мисля, че има фирми, които твърдят, че са големи, но
само на думи. При нас всичко е видимо – ние каним
своите клиенти да дойдат в нашия склад и да видят нашето оборудване, защото ние сме тези, които владеят
последната миля, т.е. ние сме тези, които притежават
оборудването.

– Калоян Тодоров: Нашите цени са ясно комуникирани сред бизнес партньорите и клиентите ни. И
докато много от конкурентите работят на принципа –
работим спрямо клиента, ние даваме една сигурност
на фирмите. Ние сме 95 – 96% В2В бизнес, а корпоративните клиенти държат да няма резки амплитуди в
цените. Ние работим за тях 365 дни в годината, 7 дни
в седмицата и 24 часа на ден.
Невена Тодорова: За да сте големи, трябва да
имате и голям екип, защото с freelancers няма как да
имате предвидимостта. На Запад много от фирмите работят предимно с наети за всяко събитие хора,
а ние имаме голям екип, на който нонстоп можем да
разчитаме. И им даваме реална заетост през цялото време.

– Как се променяше тази конкурентна среда в
сектора през годините? Родиха ли се много нови
фирми?
– Калоян Тодоров: През последните 2 – 3 години
се появиха малки фирми, ние им казваме „нови маймунки на клона“. Те са с един-двама души, които нямат мащаба да направят инвестиция в оборудване. А
ние всяка година правим милионна инвестиция в оборудване освен в склада. Те просто няма откъде да ги
вземат тези пари. Няма банка, която да каже на някой нулев бизнес – ще ти дам 5 милиона лева да си
купиш оборудване и да станеш голям колкото SEG.
Ние сме градили 20 години този бизнес и в момента имаме техническо и сценично оборудване за над
25 милиона лева.

– Трудно ли се намират хора за дейностите на
Групата?
– Невена Тодорова: В момента най-големият
проблем е да намерим качествени хора и да ги обучим, така че да отговарят на качеството и стандартите, които вече сме наложили. Всъщност с годините узряхме за идеята, че сами трябва да си създадем
специалистите, и направихме академия, където наши
професионалисти обучават и подготвят младите хора
и чак след това те биват профилирани за различните
позиции и отдели. Докато ние разговаряме с вас, в
шоурума на Логистичния ни комплекс шестима стажанти се обучават да работят с различен вид техника. Правим обучения и за дизайнерите, и за декораторите на зали.
СЪДЪРЖАНИЕ
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– Как мотивирате екипа да работи на макс?
– Невена Тодорова: Този въпрос ни го задават много често от създаването на фирмата – как успявате да
мотивирате хората си, за да бъдат толкова всеотдайни,
такива професионалисти и толкова невероятни. Като оставим настрана финансовата част, която не е за пренебрегване, истината е, че мотивираме екипите (а и самите ние се мотивираме) с успехите си, с постоянното надграждане на услугите; с това, че никога не стоим
на едно място; че всяка година имаме нови предизвикателства, нови услуги, нови придобивки, нови технологии; че налагаме стандарти и останалите ги следват. Мотивираме ги с хилядите успешно изпълнени проекти, с
успехите и признанието в чужбина, с факта, че сме толкова добри, че можем да преборим дори западните
фирми. Мотивираме ги с инвестициите в тях и тяхното
развитие. Ето, Логистичният ни център е една от най-големите мотивации за тях през последните години.
В новия комплекс в Кривина създадохме перфектния офис – с устойчива работна среда и помещения,
където хората могат да почиват и да се разтоварват.
Имаме и хотелска част, в която да останат да нощуват,
ако са имали тежка смяна. Въведохме и политиката:
яжте по един плод на ден, подсигурихме им и обедно изхранване. Професионалното ни облекло е стилно и качествено, защото нашите служители са нашето
лице пред клиента, те са на предна линия при подготовката и провеждането на събитията. Особено много ценим у тях това да бъдат отговорни и да имат желание да се развиват. И да използват максимално възможностите, които им предлагаме.
– Кое Ви направи успешни в събитийния бизнес?
– Невена Тодорова: На първо място, бизнес моделът, който е постоянно развитие. Другото е екипът, правилната мотивация и доброто управление на хората.
– А смелост необходима ли е? Умеете ли да рискувате?
– Калоян Тодоров: Да, поемаме риск. Риск напри-

ДОМЪТ НА SEG
Логистичният комплекс в Кривина спечели
Cпeциaлнa нaгpaдa зa лoгиcтичeн цeнтъp в кaтeгopия
„Пpoизвoдcтвeни и лoгиcтични cгpaди“ в конкурса
„Cгpaдa нa гoдинaтa 2019“. На въпроса, очаквана ли
беше наградата, Калоян Тодоров отговори: „Нашата
сграда е различна и се надявах това да бъде оценено.
За 20 години какво ли не сме изграждали, но този административно-логистичен комплекс е завършен плод
на опита и творчеството ни през всичките тези години. Благодарим на строителите от Пайп Систем, че изградиха нашия дом.“ Сградата се състои от три основни части – складова, административна и работилници. Интериорният дизайн е решен с бели повърхности и елементи, боядисани с основния фирмен цвят –
мед, стъклени витрини в голям формат, шлайфан бетон, естествени инсталации от зеленина и природосъобразни материали.
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мер е това, че почти винаги сме реинвестирали печалбите си в растеж. Кредитите също са немалък риск.
Но смелостта идва, когато виждаш, че инвестициите и
бизнесите ти са успешни. Например, когато решихме
да правим логистичен център, ние не искахме да правим просто складови помещения, а комплекс, който
да е на съвременно европейско ниво. И когато дойде някой клиент от швейцарска или немска фирма, да
каже: уау! Избрахме най-скъпите материали и сега,
когато човек влезе в склада, вижда помещения, които са много по-добри от доста офис сгради – всичко
е на ниво А+.
– Кое беше водещото при избора на визията на
сградата?
– Калоян Тодоров: Нашата сграда носи част от нашето лого, дизайнът е изчистен, модернистичен и с
нашите цветове. Архитектите бяха много впечатлени
от представата ни как искаме да изглежда комплекса,
защото от самото начало имахме готова идея за това
как да изглеждат работилниците, за размерите и вида
на помещенията, за вратите, за рампите…
– Терасата на покрива също е впечатляваща...
– Невена Тодорова: Наехме ландшафт архитект
от чужбина, който ще направи един оазис на върха на
бизнес сградата, ще има висящи растения, огромни
дървета и водни огледала. Тя ще бъде за нас и нашите служители, там ще правим свои вътрешни събития.
Гледката от терасата към eзepaтa в cъceдcтвo, кaктo и
към Cтapa плaнинa, Bитoшa и Люлин е невероятна.
Имаме и шоурум, където ще правим демонстрации
на различни услуги, декори и инсталации, ще презентираме и най-новата си техника.
– Нарекли сте част от комплекса „Мини фабрика за събития“. Какво означава това?
– Невена Тодорова: „Мини фабрика за събития“ означава, че в комплекса можем да изработваме и подготвяме всичко, което е необходимо за реализация-
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„Когато клиентът каже, че иска неговото събитие да е различно и да има инсталация, каквато няма другаде, тогава идва нашата
иновативност – ние можем да сътворим уникален декор, де предложим уникален елемент, да изработим уникална инсталация.“
та на нашите събития. Като се започне от оборудването, мине се през различните къстъм инсталации, които
сами си измисляме и произвеждаме, през декора, сцените и всичко останало. Който няма работилница, може
да предложи само стандартно оборудване. И когато
клиентът каже, че иска неговото събитие да е различно
и да има инсталация, каквато няма другаде, тогава идва
нашата иновативност – ние можем да сътворим уникален декор, да предложим уникален елемент, да изработим уникална инсталация. В момента например изработваме една нестандартна инсталация за събитието на
СРХ – това са 6 отделни щанда, разположени в един огромен бар, които скоро трябва да заминат за Виена.
– Какви средства вложихте в Административнологистичния комплекс в Кривина?
– Калоян Тодоров: Инвестицията е 2/3 кредит,
1/3 собствени средства и в момента надхвърля 7,5 милиона лева. Наехме качествени мениджъри, които намериха най-добрите материали, цени и решения. И
нещата станаха като по учебник. Събрахме оборудване и материали, които бяха пръснати в 4 логистични
точки, вътрешната логистика много ни затрудняваше и
имахме неоправдани разходи. В момента мислим как
всяко движение на служителите ни да стане по-ефективно. В предишните складове нямаше зона за експедиране, а в момента имаме зони за всяко отделно събитие. Това спестява време и труд на хората.
– Кога осъзнахте, че логистиката е сериозна част
от работата Ви?
– Калоян Тодоров: Когато осъзнахме, че ни трябва
софтуер, който да контролира процесите ни. В един
момент бизнесът ни толкова порасна, че комуникация
чрез Excel и Word вече не вършеше работа. От две
години интегрираме специфична холандска ERP система, която да контролира всичките ни бизнес процеси. Оказа се, че в нашия бранш сме много сложен
казус, дори в европейски план. Защото имаме прекалено много различни дейности и всичките са с много детайли, имаме и офиси в чужбина. Сега доработваме софтуерното решение, за да отговори на нашия
профил. Дори направихме превод на дейността на
системата и на български език.
– Това, че като ръководен екип сте съпрузи,
дава ли Ви предимство в управлението?
– Невена Тодорова: В много отношения, да. Ко-

гато Калоян дърпа прекалено много напред, аз възпирам нещата, за да бъдат обмислени и огледани от
всички страни, защото след това аз съм човекът, който
ги интегрира в бизнеса. Това допълване ни даде възможност да си дойдем от Виена, да развием бизнес в
България и вече като SEG да се завърнем победоносно във Виена.
Калоян Тодоров: След 2 – 3 години ще имаме достъп до една клиентска база, която прави събития по
цял свят. Вече сме известни с високо качество на услугите и когато седнем на бизнес преговори с клиент
в България, той вече ни знае. Но във Виена още трябва да се доказваме, защото клиентите искат история.
Ако бизнесът е океан, където големите риби изяждат
малките, бих казал, че в нашия сектор ние сме средноголяма риба и един ден ще се наредим до най-големите в света. А през 2030 г. съм поставил за цел да
имаме бизнес в точки на 5 континента. Когато бизнесът се разрасне, вече имаш достатъчно ресурс да работиш на повече места, но тогава възниква въпросът,
ще намериш ли хората, които да го направят.
– Как се разтоварвате от напрежението и се зареждате за новите предизвикателства?
– Калоян Тодоров: Всеки си има своето хоби. Последната година решихме, че нямаме началник, който
да ни кара да ходим на работа 5 дни в седмицата, и
можем в един ден да работим от вкъщи.
Невена Тодорова: В този стъклен офис, който
виждате, хората са свикнали за всичко да идват при
нас. Може би това е навик от времето, когато бяхме
малък екип. Но в последните години това започна да
спъва работата ни, защото не можем да отделим време на толкова много хора, и узряхме до идеята да
имаме HR, който да обгрижва хората, да бъде връзката между тях и нас и да предава нашите послания.
Много се радвам, че това е наш служител, който стигна до нова позиция. Спортувам ежедневно, зареждат
ме пътуването, хубавата книга…
Калоян Тодоров: Мен ме зарежда дизайнът. Интересуват ме електромобили, технологии от утрешния
ден, минималистичен дизайн, SpaceX и Космосът…
Невена Тодорова: Калоян непрекъснато нещо
рисърчва, дори когато сме на почивка търси нови
дизайни във всяка една сфера, търси промяна и
усъвършенстване.
Богиня МАТЕЕВА
СЪДЪРЖАНИЕ
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Как Смарт Органик
стъпи на 6 континента

От кварталното магазинче до средноголямо предприятие –
това е пътят, който извървява фирмата за 10 години
Един от най-бързо разрастващите се пазари в света е на веганските биопродукти, а Смарт
Органик е българска фирма, която се изявява на него. Тя започва своята дейност през 2009 г. с
малко магазинче за биопродукти, за да се превърне в един от най-големите производители на
вегански биодесерти у нас. Днес нейните продукти се продават на 6 континента, а оборотът
є расте по 20% годишно. За бизнеса и логистичните предизвикателства на фирмата разказва
Яни Драгов, собственик и управител на компанията.

П

рез 2009 г. Яни Драгов отваря магазин за биопродукти в София. Причината да избере този
бизнес е, че той самият е почитател на здравословното хранене. Постепенно се ориентира каква
стока се търси от българските потребители, тъй като
има пряк контакт с тях. Това му помага да започне да
прави внос и дистрибуция на биохрани.

Напред и нагоре
Най-напред доставя стоки за своя магазин, а след
това започва дистрибуция на тези продукти и до други магазини в столицата и страната. С времето постепенно у него узрява идеята да създаде собствено производство на биовегански десерти, които да се
продават чрез собствената му дистрибуторска мре22
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жа. Това става през 2012 г., когато Смарт Органик, заедно с Анита и Калин Класанови създават Курабийница, а през 2015 г. фирмата се преименува на Роо
Брандс. Производството се намира в един от столичните квартали.
„Още като започнахме да произвеждаме, веднага
се ориентирахме към износ, тъй като нашият пазар
като цяло е много малък – разказва Яни Драгов. – А
пък за биохраните е още по-малък. За да може да се
издържа и да е рентабилно това производство, трябва да имаш външни пазари. Първата машина, която купихме (а тя беше с най-малък възможен капацитет), работеше един ден в седмицата – само за България, а през останалото време мълчеше. Това ни накара да обърнем поглед към други държави.“
Съдружниците започват да ходят на специали-
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Яни Драгов, собственик и управител на Смарт Органик: „За да може да се издържа
и да е рентабилно производствокато нашето, трябва да има външни пазари.“

зирани изложения за биохрани, където установяват
контакти не само с потенциални клиенти на продукцията, но и с доставчици на биосуровини. Отделно
използват и интернет канал за търсене на партньори
в отделните страни. Така с времето производството
на фирмата започва да расте стремглаво – приблизително с 15 – 20% годишно през последните години,
което налага закупуването на много нови машини.
Това става предимно с банков кредит, тъй като при
европейските програми се чака доста, докато бъдат
утвърдени документите на кандидатите. Във фирмата са изчислили, че при този голям ръст в поръчките ще загубят повече, ако не купят дадена машина,
отколкото от гранта, който биха получили чрез еврофинансиране. Целта им е винаги да имат малко повече производствен капацитет, отколкото им е нужен
в момента.
В момента фирмата продава в Европа, Близкия изток, Северна и Южна Америка, Австралия и Южна
Африка, като близо 80% от експорта е за страни от
нашия континент. През миналата година фирма Роо
Бранд става изцяло собственост на Смарт Органик.

ля, преди стоката да замине за България, ако доставчикът е от друг континент. Годишно фирмата отделя
близо 6-цифрена сума за лабораторни тестове на суровините. За да поддържа разнообразие в продуктите, тя внася суровини от целия свят, включително раз-

Проби и сертификати
Характерно за бизнеса с биопродукти е, че е свързан с много сертификати. Така се доказва, че има контрол и биопроизходът им е действителен. А тъй като те
са малко по-скъпи от обикновените продукти, клиентът е по-претенциозен и иска да получи висококачествена продукция.
За да гарантира, че продуктите є са био, фирмата
прави входящи лабораторни тестове за пестициди на
всичките суровини. Това става още при производитеСЪДЪРЖАНИЕ
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лични екзотични плодове и семена. Някои от доставчиците намират по специализираните изложения, други откриват по интернет, трети сами влизат в контакт
с тях и т.н.
Най-често фирмата сама организира транспортирането на суровините до предприятието, независимо дали е по суша, море или въздух. От европейски контрагенти се доставят групажни пратки с камиони. Използват се предимно наши превозвачи, тъй
като имат по-конкурентни цени. От другите континенти се предпочита внос на цели контейнери. При
доставки на суровини по море се избира котировка FOB, като всичко от изпращащото пристанище до
складовете на предприятието се организира от българската фирма. По този начин тя се застрахова от
непредвидени такси по време на превоза и пристанищната обработка у нас. В миналото дружеството е имало лош опит с използването на котировките
CIF. Случвало се е стоката да пристигне в наше пристанище и там представител на доставчика да поиска допълнителни такси, които надували първоначалната цена. Затова сега в Смарт Органик предпочитат
сами да си организират транспорта по море, за да
няма неприятни изненади.
Обикновено в складовете на фирмата се поддържа количество суровини за поне 4-месечно производство. Това се отнася за тези, които се доставят от другите континенти. За суровини от Европа минималното количество, което се поддържа, е за месец напред.
При непредвидени обстоятелства, ако контейнерът закъснее, се търсят продукти от европейски търговци на
едро, за да няма закъснения в поръчките.

До всеки клиент
Биосуровините се съхраняват според изискванията за складиране на храните. Задължително условие е
те да не се смесват с конвенционални храни. Има и
особености при обозначаването им, а придружаващата ги документация е по-голяма, отколкото за обикновените храни.
Около 80% от износа на предприятието се осъществява в Европа. Най-често това става с камиони и
групажни пратки, като транспортът се организира от
производителя.
Експортът за останалата част на света е по море
или по въздух. За Близкия изток се изнася в обикновени контейнери, а за Южна Африка и Австралия – с
хладилни контейнери. С тях се гарантират постоянна
температура на продуктите и добро съхранение. Това
е особено важно, тъй като корабите освен че пътуват 45 дена, пресичат екватора, където градусите са
високи.
За клиентите си в Америка, Канада и Япония фирмата прави доставки със самолет, тъй като поръчките
оттам са малко: 1 – 2 палета. За такива количества цената за кораб и самолет е близка.
Тъй като скоростта на доставката е много важна
в този бизнес, фирмата винаги държи готова продукция на склад за месец напред. Целта е всяка поръч24
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ка да може да се изпълни за 2 – 3 дена, като максимумът е седмица.
Засега електронният магазин на фирмата – за България и Европа, не отчита особени резултати, като от
него, а и от продажби в Amazon идват едва около 2%
от приходите на фирмата.

Във всички посоки
За осъществяване на своята дейност фирмата поддържа няколко склада. Този в производствените цехове е малък, като в него се съхраняват минимални
количества суровини за едноседмично производство.
Отделно има склад за суровини на друго място в София. Дружеството оперира още 2 склада в столицата. В единия се съхранява готовата продукция, предназначена за българския пазар, плюс вносните стоки, които компанията дистрибутира в страната. Той е
с площ около 1200 кв.м и в него се съхраняват близо 1500 артикула. Другият, който е двойно по-малък
– около 600 кв.м, е за продуктите от собственото им
производство, предназначени за износ. В случай на
нужда се ползват и външни складове.
В момента Смарт Органик продължава да се занимава и с търговска дейност. Фирмата има вече 6 магазина за биохрани, като в същото време осъществява национална дистрибуция на около 1500 вида вносни биоартикули.
„Развиваме паралелно и двата бизнеса – производство и дистрибуция, тъй като пазарът на биопродукти
у нас е малък – разяснява г-н Драгов. – Освен това
70% от него е в София. Затова всички доставки ги организираме оттук. За столицата доставяме със собствени коли, а за страната ползваме спедиторски фирми. Имаме и търговски представители в по-големите градове, които обикалят търговските обекти и вземат поръчките.“
За нуждите на дистрибуцията фирмата е закупила
2 камиона, 2 буса и 4 вана. Камионите се използват
при транспортиране на стока до централните складове на веригите магазини, с които компанията работи
активно. На ден в склада се обработват около 150 поръчки за територията на България. Допълнително единият камион служи за вътрешно пренасяне на суровини и готова продукция между базите на дружеството.
За по-ефективно управление на работните процеси компанията е внедрила Universum ERP.
„Имаме сравнително стабилен екип, като голяма
част от него е от дълги години при нас – твърди г-н
Драгов. – Много от тях също са привърженици на
здравословния начин на живот и заедно си сверяваме часовниците по разни изложения за състоянието на нашия бранш. Следим тенденциите и се стремим веднага да отговорим на появило се търсене с
нов артикул. Не да видим нещо и да го изкопираме, а
да сме първите, които създават даден продукт. Нашият сегмент дава възможност за още по-широко развитие.“
Васил Василев
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Тол системата и измамното ценово затишие
Независимо че таксите намаляха, стоките ще увеличат цените си
След споразумението с превозвачите в началото на януари и приемането на техните искания,
като че ли облаците пред старта на тол системата се разсеяха. Затишието обаче е измамно.
Отсега е ясно, че превозвачите ще прехвърлят таксите за превоз на гърба на търговците и
производителите. А те от своя страна ще ги пренесат до крайния потребител. С колко и как
ще скочат цените на дадени продукти може само да се гадае. Но дали само скокът на цените на
дребно ще бъде единствената негативна последица от въвеждането на тол системата?

Н

амален обхват на пътната мрежа и намалени
такси на километър изминат път успяха да договорят превозвачите на извънредна среща с
правителството в средата на януари тази година. Дали
обаче това ще минимизира поскъпването на стоките в
магазините, тепърва ще се разбере. От списание ЛОГИСТИКА потърсихме мнението на професионалисти
от търговската сфера и производството по тази тема.

не оскъпяването на транспорта. Към всички разходи,
които сега се калкулират върху продуктите, ще се добави и тол таксата. Учудващо е, че досега държавата не е направила реално проучване за оценка на въздействието от въвеждането на тол таксите върху цената на продуктите.

Покачване за всички
От Световната банка ни убеждават, че ефектът на
тол системата върху цените на стоките ще бъде минимален. Техните изчисления обаче са правени преди няколко години и не е ясно дали са приложими сега. Но вече
има консенсус, че тол системата няма да подмине нито
една стока. Особено негативно тя ще се отрази на превоза на бързооборотни стоки с ниски цени, като хляба,
минералната вода, безалкохолните напитки, бирата и др.
„Процентите на повишение, които Световната банка прогнозира в своите таблици, са абсолютно неактуални към този момент и са далеч от истината – убедена е Мариана Кукушева, председател на Националния
браншови съюз на хлебарите и сладкарите. – В таблиците са заложени единични цени, които бяха актуални
преди 3 години. Само през последната 2019 г. цената
за разхода на тока за нас се е покачила с над 25%. Цената на газта – с 19%, а цената на труда достига 35%
от себестойността на всеки хляб, който произвеждаме.
Цената на житната реколта през 2019 г. вече е с около
30% по-висока от реколтата на 2018 г. Ясно е, че тол
системата ще бъде поета от легалните производители,
но много зависи къде оперира всеки един. На какво
разстояние вози, откъде идват неговите останали компоненти – не само брашно, а и допълнителните материали, като мая, подобрители, сол и др. Това са необходими компоненти, които влизат в себестойността
на един хляб и зависят от изходната позиция – откъде
тръгват и къде стигат. Унифициран коефициент на покачване на себестойността на продукта няма, защото
всеки производител е различен бизнес оператор и има
различно поле на реализация на своята продукция.“
Според Мариана Кукушева категорично ще има
повишение на цените на хранителните продукти.
Няма производител, който да си позволи да преглътСЪДЪРЖАНИЕ
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Йордан Матеев,
изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия:
„Натрупването на тол такси по веригата на доставки
ще доведе до по-голямо оскъпяване на крайния продукт от
предвиденото от Световната банка.“

Мариана Кукушева,
председател на Националния браншови съюз
на хлебарите и сладкарите:
„Няма производител, който да си позволи да преглътне
оскъпяването на транспорта с тол таксите.“

Въвеждането на тол системата е необходимост, но
тежестта от него трябва да е справедливо разпределена върху всички продукти и услуги, които се предлагат
на пазара. Има неравнопоставеност между търговските дейности по отношение на тол таксата, смята г-жа
Кукушева и допълва, че превозът на пътници с нищо
не е по-социален от превоза на хляб. И двете са търговски дейности, които са напълно доброволни. Така
че е неприемливо пътническите превози да се третират като социална дейност и да се облагат с ниска тол
такса, а превозът на хляб – не. Има опасност създаването на условия за неравнопоставеност да увеличи
цената за някои от другите дейности, които ще заплащат тол такси.

ще генерират и допълнителен ДДС, който също ще
се плати от крайния потребител. Това ще се отрази
като сериозно увеличение върху основните хранителни продукти поради спецификата на веригите на доставки при тяхното производство. Доставките на горива също ще бъдат оскъпени, което ще доведе и до
увеличение на цените на горивата, което от своя страна също ще се отрази в цените на стоките и директно ще има ефект върху индивидуалните потребители.
Отпадането на пътищата от второкласната пътна
мрежа определено ще омекоти тези негативни ефекти,
но с колко и как – тепърва предстои да видим. За да се
отчете по-точно ефектът от въвеждането на тол таксите върху икономиката на страната, следва планираните приходи от транзитен трафик да се извадят от общо
планираните годишни приходи от тол системата. Всички останали приходи ще бъдат платени от българския
бизнес и потребителите.

Кумулативен ефект
Специално становище разпространиха от Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява
по-големите търговски вериги в страната. В него се
отбелязва, че във всяка верига на доставки, включително при производства, изнасящи по-голямата част
от продукцията си, има натрупване на такси по веригата на доставки (горива, суровини, опаковки, транспорти с товар в едната посока, отпадъци и др.). Натрупването на тол такси по веригата на доставки ще
доведе до по-голямо оскъпяване на крайния продукт
от предвиденото от Световната банка. Двата основни
негативни ефекта ще бъдат по-ниска конкурентоспособност при износа и по-високи потребителски цени
за вътрешния пазар.
Тол таксите по веригата производство – доставки
26
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ТАКСИ СПОРЕД ПРОБЕГА
От СМТ предлагат да се въведат преференциални цени за камиони при определен пробег
по платените участъци на републиканската пътна
мрежа. В тази връзка за пътни превозни средства
с пробег над 5000 км за 1 месец отстъпката от тол
таксата да бъде 10%. Тези, с пробег над 7500 км
за месец, да плащат с 20% по-малко, а ако камионът е изминал над 10 000 км месечно, бонусът да е 30%. Също така се предлага превозните средства с екогорива (метан, водород или електричество) да плащат с 50% по-ниска пътна такса.

Дали скокът на цените на дребно ще бъде единствената
негативна последица от въвеждането на тол системата?
Основната част от събраните тол такси ще е директно свързана с производството и потреблението
на стоки за ежедневна употреба – суровини за производството на основни хранителни продукти, основни храни, горива и стоки за всекидневна употреба. В тези браншове има ежедневна логистика, осигуряваща ежедневното потребление на страната.

Ще има ли презастраховане
Експертите на СМТ са пресметнали, че ако бяха
запазени първоначално предложеният обхват на пътната мрежа за облагане с тол такси (с второкласните пътища) и размерът на таксите преди намалението
им в началото на януари, себестойността на транспортните услуги за най-често използваните 40-тонни
камиони е щяла да поскъпне с 20% (отчитайки и очакваното повишение на цените на горивата).
От СМТ препоръчват определянето на обхвата на
пътищата, засегнати от тол системата, и таксите да
бъдат минимум от 3 до 6 месеца преди старта на отчитането. (В момента то стана само 2 месеца преди предвиденото начало – 1 март.) Това е необходимо на всеки бизнес, за да има време да остойности
и калкулира оскъпяването във всеки един етап от веригата на доставки.
По-краткият срок ще има допълнителен негативен ефект върху цялата икономика на страната. От
СМТ прогнозират калкулиране с „презастраховане“
на всеки етап от веригата на доставки, което ще
доведе до по-високо покачване на крайните цени
за потребителите, включително по-висок ДДС. Също
така този кратък срок ще причини загуби при някои
участници по веригата на доставки, като са възможни и фалити на малки транспортни фирми.
От своя страна увеличението на основните храни
ще се отрази най-силно върху хората с ниски и средни доходи и би породило социално напрежение.
Васил ВАСИЛЕВ
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2 в 1 с решението на Frotcom
Платформата предлага ефективно управление на
автомобилен парк и лесно деклариране на тол в България
управление на разходите;
о
 тчети;
G
 PS проследяване на ремаркета и активи;
п роследяване на превозното средство и наблюдение на датчиците;
❖ най-близки превозни средства;
❖ планиране на маршрути и мониторинг;
❖ деклариране на пътни такси в България и Унгария.
Системата притежава редица функции за ефективно управление на шофьорите. Тя дава възможност за
автоматична идентификация на водачите и анализ на
стила им на шофиране. Може да се провежда текстова комуникация с водачите и да се наблюдават времената им за шофиране. Има интегрирана навигация, а
данните от тахографската карта могат да се свалят дистанционно.
В платформата са вградени и различни функции
за сигурност, като аларми, управление на горивото,
аларма чрез паник бутон, контрол на температурата и
имобилайзер.
❖
❖
❖
❖

F

rotcom e система за интелигентно проследяване
на превозни средства и управление на автомобилния парк. Платформата съдържа всички функции, които са необходими за управлението на автопарк, независимо в кой бранш работи фирмата. Целта на решението е да помогне на компаниите да управляват своите автопаркове по лесен и ефективен
начин, водещ до видимо повишаване на производителността, печалбата и качеството на услугата.
Специално за фирмите, които ще използват платената национална пътна мрежа в България, Frotcom
България вече предлага и възможността необходимите данни за тол таксуване в страната да се генерират
и изпращат от нейните устройства, инсталирани в автомобилите. По този начин процесът по деклариране и заплащане на тол таксите ще бъде много по-лесен, бърз и евтин. За целта Frotcom България (ДАК22 ЕООД) е вписана в регистрите на АПИ като ДДД
(доставчик на декларирани данни).

Утвърдено решение
Понастоящем Frotcom се ползва от хиляди компании в цял свят за управление на автопаркове и GPS
проследяване. Решението е одобрено както от малки, така и от големи автопаркове с над 1000 превозни средства.
Frotcom предлага пълен пакет телематични услуги,
включващи монтаж, обучение и поддръжка на всички
видове автопаркове – автомобили, микробуси, камиони, автобуси и специализирана техника.
Основните функции, които притежава тяхната
флийт мениджмънт система, са:
❖ проследяване в реално време;
❖ извличане на данни от бордовия компютър на автомобилите;
❖ дистанционно сваляне на файлове от тахографите;
28
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Лесно плащане на тол таксите
Възможностите за заплащане на пътна такса (тол за
атомобили с общо тегло над 3,5 т) ще бъдат три:
❖ Ръчно генериране на маршрутна карта за предварително избран маршрут.
❖ Допълнително инсталирано устройство в автомобила за деклариране на тол в България.
❖ Използване на телематичното устройство и данните,
генерирани от него, за деклариране на тол.
Първите два варианта на отчитане са по-трудоемки и биха забавили оперативната работа. Не на последно място те са по-скъпоструващи на фирмата за
изпълнение и поддръжка. Като най-изгоден се очертава третият вариант. При него не се налага спиране на
автомобилите, губене на време и няма нужда от закупуване и заплащане на допълнително оборудване.
Чрез телематично устройство Frotcom при деклариране генерираните данни се изпращат към НДУ (национален доставчик на услуги), който ги обработва и
подава към АПИ за изчисляване на дължимите суми.
След като дължимите такси се изчислят, те се подават обратно на НДУ за събирането им, което означава,
че клиентите на Frotcom ще плащат дължимите пътни
такси директно към НДУ.
Почти всички предлагани от Frotcom телематични устройства поддържат деклариране на тол, което означава, че услугата може да бъде активирана по всяко време и дистанционно както за новооборудвани автомобили, така и за вече оборудвани автомобили без закупуване на допълнителен хардуер и посещение в сервиз.
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Добрата логистика започва
с добра комуникация
Лонгруи Циу, генерален мениджър
на Huawei за България и Северна Македония

Доставката на най-търсените и актуални модели в точното време и в правилното количество
е в основата на логистиката на глобалния технологичен гигант Huawei. Преди продуктите да
достигнат до рафтовете на търговските вериги, те изминават пътя на добре организирана
верига на доставки. До България технологичните устройства се доставят главно от хъба на
компанията в Чехия, като при световни премиери могат да достигат до пазара ни в рамките
на седмица. Каква е стратегията на компанията по отношение на логистиката и какви ще са
тенденциите в телекомуникационната индустрия през тази година научаваме от Лонгруи Циу,
генералeн мениджър на Huawei Consumer Business Group за България и Северна Македония.
– Г-н Циу, какви са ключовите фактори при
управлението на веригата на доставки за световния бранд?
– Производството и логистиката са две от основните конкурентни предимства на бизнесa ни с Huawei
устройства. Ключовите моменти са планирането, снабдяването с необходимите материали и компоненти,
след това самото производство и накрая доставката на устройствата до локалните ни партньори, които ги продават на крайните потребители. В тази верига работим в тясно сътрудничество с доста партньори,
включително глобални и регионални логистични компании. Използваме и сме отворени към още по-развито сътрудничество с местни логистични компании. От
друга страна Huawei е сред глобалните лидери в телекомуникациите, а добрата логистика започва с добра
комуникация. Така ние си сътрудничим с логистичния
сектор както директно – като негов клиент, така и индиректно – осигурявайки все по-модерна комуникационна инфраструктура в целия свят.
– Какъв е пътят на продуктите от Китай до България и Северна Македония?
– Доставката на продукти от Китай до България
може да бъде много бърза, дори в рамките на седмица,

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Лонгруи Циу (Джефри) е възпитаник на
Hunan University (Университета в Чанша, Китай).
Над 3 години е генерален мениджър на Huawei
Consumer Business Group за България и Северна
Македония. Преди това е управлявал локалния
бизнес на технологичния гигант в Индия в продължение на 5 години, 3 години – в Сърбия, и
3 години – в Швеция.
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Компанията разполага с 14 изследователски центъра на територията на САЩ, Германия, Швеция, Русия, Индия и Китай
особено в случаите на глобална премиера на нов продукт, когато приоритетно се подсигуряват специални логистични ресурси. За доставките използваме всички видове транспорт, които отговарят на нуждите на клиентите ни по отношение на скорост и икономическа ефективност – воден, въздушен, железопътен, шосеен. Имаме изградени няколко регионални логистични центъра в
Европа. За доставките към България и Северна Македония обикновено използваме центъра в Чехия. Разработваме различни логистични решения, които включват както транспортния канал, така и дизайна на пакетиране,
осигурителните схеми и т.н. според различните продукти и сценарии. Всички логистични решения трябва да
минат и през нашите R&D тестове (контрол на качеството), при които се проверява дали гарантират запазване на качеството при транспортирането на продуктите.
– Как преодолявате предизвикателствата в пиковите сезони, когато продажбите и обемите значително нарастват?
– През това време на годината наличностите и логистичните ресурси се управляват на базата на глобални прогнози. Те ни помагат предварително да си осигурим нужния за целта буфер. Според бизнес ситуацията сме отворени да предложим на глобалните си
логистични партньори и пикова цена в периоди на поголямо търсене.

ДИСТРИБУЦИЯ В ПОВЕЧЕ
ОТ 170 ДЪРЖАВИ
Глобалната мрежа на Huawei е изградена на основата на почти 30-годишен опит в телекомуникационната индустрия. Продуктите и услугите на бранда се
предлагат в повече от 170 страни. Компанията разполага с 14 изследователски центъра на територията
на САЩ, Германия, Швеция, Русия, Индия и Китай.
Huawei Consumer Business Group е едно от трите бизнес звена на бранда и осъществява дейност в областта
на мобилните телефони, компютрите и таблетите, носимите устройства и други.
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– Какво е важното при избора на доставчици за
глобален производител като Huawei?
– Избираме своите партньори, базирайки се на
здрави бизнес взаимоотношения. Това трябва да бъде
водещо правило, без значение от размера – дали е
голяма компанията, която присъства на пазара от дълги години, или прохождащ стартъп. Използваме глобални логистични компании, но сме отворени да разширяваме бизнеса си и с локални.
– Каква е стратегията на компанията по отношение на логистиката?
– Глобалната стратегия на Huawei по отношение на
логистиката е да извършим трансформация от линеен
подход към т.нар. Digital Supply Network (дигитална верига на доставки). При линейния сценарий планираме
заедно с партньорите си, след това осигуряваме материалите и компонентите за производството. Произвеждаме и доставяме до този, който е поръчал. В базирания на модерните цифрови технологии сценарий получаваме в реално време информация за това какво, колко и откъде купуват крайните потребители и съответно
кои продукти са пред изчерпване. Цялата тази информация се анализира също в реално време и се използва за много по-прецизно прогнозиране и предварително осигуряване на необходимите компоненти, материали и други съпътстващи стъпки по пътя към крайния потребител. Това обаче изисква модерна цифрова инфраструктура във всички ключови точки, като магазини, центрове за обслужване на клиенти и други. В
Китай този подход е силно разпространен, в по-малка
степен работи и в Европа, но тук все още не сме готови да работим на изцяло цифрово базирано ниво.
– А кои от управленските подходи в Китай са
приложими за българския пазар?
– Почти всичко е приложимо. Да започнем с груповите решения. Ние обсъждаме като екип и вземаме решения като такъв. Това може да забави процеса,
но по този начин се застраховаме от допускането на
излишни грешки. Не на последно място, караме все-

ки член на екипа да се чувства част от едно цяло и го
приобщаваме към общите цели. Китайците са много
отворени и директни в комуникацията и решенията
си. Това е нещо, което хората на Балканите също притежават като част от характера.
– Колко специалисти са заети в местния офис на
компанията и как корпоративната култура добавя
повече стойност към продуктовата гама и търговската логистика?
– В местния офис на Huawei работят около
150 души, като около 30 от тях са в групата за потребителски бизнес – подразделението, което разпространява устройства. Но когато добавите Центъра за
обслужване на клиенти и мърчандайзинг мрежата,
ние сме много по-голям екип.
Корпоративната култура е свързана с това да си
скромен, кооперативен и дълбоко ангажиран с приноса си към компанията. Всеки има роля в постигането на основната цел, а тя е да се направят технологиите достъпни за все повече потребители по целия
свят. Сред ключовите фактори в управлението на хора
е всеки да е наясно със своята роля и да бъде проактивен в изпълнението на целите на компанията. Нашият мениджър Доставки работи в тясно сътрудничество с мениджъра, разработващ пазарните стратегии, и с
мениджърите по продажби, за да се осигури и затвори пълният работен кръг на планиране, доставка и продажби.
– Какви ще са ключовите тенденции в телекомуникационната индустрия през 2020 г.?
– Най-изразената тенденция със сигурност е 5G.
Това не е просто поредното G или следващото поколение в редицата. Става дума за изцяло нова технология, отваряща врати, за които до момента дори не
сме мислели, че съществуват. 5G ще направи много

от „невъзможното“ възможно. Както в нашия слоган:
Make it possible.
– На фона на задълбочената търговска война
между САЩ и Китай очаква ли се забавяне в разпространението на 5G?
– 5G мрежите вече са реалност. В света има няколко комерсиално работещи 5G мрежи и техният
брой нараства. Междувременно има много тестови
програми за внедряване на 5G. Това важи и за България. Така че бъдещето на 5G изобщо не е далеч. Търговската война може да затрудни или забави процеса,
но прогресът не може да бъде спрян. И във всички
тези мрежи, търговски или тестови, 5G устройствата
са изключително важни. Huawei предлага end-to-end
решения за 5G – от мрежата до смартфона, но какво
ще се достави на конкретен пазар зависи от нуждите на този пазар. Към момента доставяме два вида устройства до два от нашите мобилни оператори.
– Достатъчно бързо ли се търсят и възприемат
най-новите продукти на българския пазар?
– Всъщност да. Българските медии и фен групи
представят нашите продукти месеци преди официалното им презентиране. Вълнението е голямо и ние работим усилено, за да лансираме продуктите възможно
най-близо до датата на световната премиера. Мога да
дам пример с един от най-новите ни продукти, който
успяхме да заредим по рафтовете ден след глобалното лансиране. Продажбите започнаха с пик още в самото начало. Така че, да, доста бързо се приемат новите продукти. Българите са високообразовани и информирани, готови да пробват нови продукти и технологии възможно най-бързо.
Въпросите зададе:
Гена ЦВЕТАНОВА

и хаос в склада?
WMS StoreIT Липси
Ние имаме решение!
•Безпроблемно внедряване и бързина на системата
•Пълна автоматизация или роботизиране на складовите процеси
•Оптимизация на транспортните задачи и маршрутите
•Поддържане на различни фирми в един склад
•Платформено независима система: Linux, Windows
•WEB базиран интерфейс, БД: PostgreSQL, MS SQL, ORACLE, MySQL
•Мобилни приложения (мобилни уст-ва, терминали за кари)
•Интеграция с ERP системи (SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)

Системата се предлага като лиценз за еднократно придобиване или абонаментна услуга.
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6 • 02 439 82 61 • 0888 588 111• sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com
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Бързото хранене –
микс от логистични решения
Как франчайз моделът работи за KFC и Burger King
Менютата с бургери, съчетани с пържени картофи и газирана напитка, са традиционни за
страната на ресторантите за бързо хранене – САЩ. Тази традиция много бързо се пренася
и в Европа, а България не прави изключение. Два от популярните брандове – KFC и Burger King,
присъстват на българския пазар чрез полската компания AmRest, която до момента е инвестирала
близо 15 млн. лв. в страната.

П

олският холдинг е сред най-големите оператори на ресторанти в Централна и Източна Европа. Компанията навлиза на българския пазар
именно с веригите Kentucky Fried Chicken и Burger
King. Най-напред стартира с KFC през 2007 г., когато друга фирма вече е създала мрежа от ресторанти
с този бранд.
Франчайзингът е обичаен бизнес модел за международните брандове, а прилагането му води до ускоряване експанзията на марката на даден пазар. От
своя страна компаниите, държащи правата, са задължени да спазват стандартите на бранда и да прилагат общи маркетингови стратегии. Към момента продуктите на KFC се предлагат в 28 обекта в страната,
осем от които се управляват от полския холдинг. Ресторантите се намират в София, Варна и Ботевград.
През 2008 г. компанията отваря и първия ресторант на Burger King в България, следва инвестиция в
още два обекта. Но появата на множество фирми –
32
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държатели на франчайз правата, кара полската група
да затвори два от ресторантите и временно да спре
развитието на бранда.
В началото на 2019 г. AmRest и Burger King Europe
подписват споразумение за мастър франчайз за страните Чехия, Полша, Словакия, Румъния и България.
Това позволява на компанията вече да развива марката самостоятелно и да инвестира в нови обекти в
петте държави. Следвайки стратегията за развитие, в
края на миналата година бе отворен още един ресторант в София.
В сложната верига с множество партньори правилното управление на екипите, прогнозирането на точните количества и бързите доставки са сред ключовите фактори, за да се запази качеството на услугата. От
получаването на суровините до съхраняването и преразпределянето им е необходимо поддържане на добра координация между всички ключови играчи във
веригата на доставки, за да се избегнат забавяния.
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Христо Джурколов e възпитаник на УНСС.
Преди да се присъедини към екипа на полската бизнес група, е участвал в стажантска
програма и трупал добри мениджърски практики в ресторантьорския сектор в САЩ. Става
част от тима на полския холдинг още със стъпването му на българския пазар през 2007 г.
През годините е заемал различни ръководни
позиции в компанията, а от август 2012 г. поема поста регионален мениджър за България
на AmRest за брандовете Burger King и KFC.

Прогнозиране и доставки
„Транспортът, логистиката, складирането – тази основна част от бизнес модела е аутсорсната. Ние не сме
специалисти в логистиката и складирането, а в ресторантьорството и затова за тази част от работата отговарят
наши партньори. Наша отговорност е, когато продуктите бъдат доставени, да проверим тяхното качество, след
което се приготвят в готова за консумиране храна“, разказва Христо Джурколов, регионален мениджър за България на AmRest за марките Burger King и KFC.
Използваните продукти в ресторантите за бързо хранене подлежат на внимателна селекция. Част
от тях се внасят от дистрибуционните центрове на
компанията в Полша и Унгария, а някои от основните суровини се купуват от български производители.
Продуктите се доставят до складовата база на бизнес партньора на полската група в София. Дъщерна
фирма на холдинга отговаря за планирането на количествата продукти и ритъма на доставките. След като
преминат проверка за качествен контрол, продуктите
се транспортират до ресторантите. Поръчките се извършват на базата на месечна прогноза на потреблението. За прогнозирането и доставките на продукти
до складовата база се разчита на специално разработен за нуждите на AmRest софтуер. Освен за управлението на доставките до склада този софтуер се използва и при прогнозиране на количествата и наличностите в ресторантите.

Телешкото – от Германия,
пилешкото – от България
„Нямаме много възможности за импровизации.
Зададени са ни стандарти и рецепти. Следва се една
линия на дизайн, за да не се различаваме от ресторантите на брандовете в другите държави“, подчертава Джурколов. Основният продукт за Burger King – телешкото месо, пристига от Германия, а за KFC – пилешкото, се доставя три пъти седмично от българска
ферма.
Към пилешкото месо има специални изисквания. Готвачите в ресторантите използват прясно охладено месо (90%), като екипът се е подсигурил и
със замразен продукт (10%), който служи като буфер в извънредни моменти. Месните продукти се
доставят до дистрибуционния център в София, където се извършва контрол на качеството. Инспектират се температурата, цветът и начинът на съхраняване на продукта в транспортното средство. Също
така се проверява дали бусовете отговарят на изискванията за транспортиране на продуктите. Контролът на качеството на храната продължава и след
като тя вече е доставена до ресторантите и е готова за консумация.
Служителите следят температурата, при която се
съхранява месото, да не надвишава 5 градуса, а на
вече приготвените за консумация продукти – да не
пада под 65 градуса.
СЪДЪРЖАНИЕ
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ТАЙНАТА РЕЦЕПТА
Пилешкото месо в KFC се приготвя по рецепта, създадена преди повече от 70 години. Тайната е в 11-те билки и подправки, които се прибавят към месото. Използват се различни овкусители при мариноването на продукта и друг вид при
панировката с брашно. Миксът от подправки се
поръчва от дистрибуционния център в Унгария и
се транспортира до България в специални опаковки от логистичен партньор. Ритъмът на доставките
зависи от обема на продажбите в ресторантите.
Освен пилешкото месо другите продукти, които
се доставят от български производители, са брашното и зеленчуците.
„Срещаме доста предизвикателства с намирането на локални доставчици и производители. Малкият
пазар и обеми ни ограничават значително. От друга
страна производителите, с които работим, трябва да
имат определени сертификати. Голяма част от сертификатите се възобновяват на годишна база и са много скъпи. Това е като омагьосания кръг за нашия малък пазар. Ще дам пример с айсберга, който е основен компонент за приготвянето на бургерите, но това
е продукт, който се произвежда в малки количества
у нас“, споделя мениджърът за предизвикателствата,
свързани с намирането на доставчици.
Екипът планира да сключи договор с още една
фирма за доставка на зеленчуци, която обаче внася
продуктите от Гърция. Другият основен компонент за
бургерите – хлебчетата, както и замразените картофи
се внасят от Румъния. Брандираните кутии, в които се
доставя храната при онлайн поръчките, също се внасят от съседната държава.

Доставки до 30 минути
Тенденциите показват, че нараства броят на потребителите, които поръчват онлайн именно от ресторантите за бързо хранене. В този сегмент компанията си
партнира с един от големите онлайн доставчици на
готови храна и напитки в страната. Поръчките се правят през платформата на партньора. Готвачите и куриерите играят ключова роля за навременното им изпълнение. Въпреки отчитаните ръстове в онлайн поръчките зоните за доставка са ограничени, за да може да
се спази времето за изпълнение на заявките и храната да достигне в добро качество до клиента. Целта е
доставките да се изпълняват до 30 минути, т.е. храната
да излезе от ресторантите до 10 – 15 минути и за още
15 минути да бъде доставена. Затова и локациите са
ограничени. Храната се съхранява в термочанта, което гарантира, че ще бъде доставена топла до клиента.

Новите потребители
Бързото хранене е сред секторите в световен мащаб, отбелязващ непрестанно ръст, и този сегмент в
България не прави изключение. Наблюденията на еки34
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Продуктите в ресторантите за бързо хранене подлежат на
внимателна селекция и проверка
па показват, че клиентите обичат да консумират т.нар.
джънк фууд, но напоследък търсят и по-здравословни продукти. „Стратегията ни е да използваме повече свежи продукти от локални доставчици, а сосовете и гарнитурите, които предлагаме, да са с по-голяма хранителна стойност. Тази политика идва глобално
от брандовете“, посочва мениджърът. Следвайки тази
стратегия, в Burger King се използват само свежи продукти, а телешкото месо се приготвя на жив огън. В
KFC пък се предлага и печено пилешко месо. За да
се достигне до повече клиенти, и при двете марки се
предвижда предлагане на вегетарианско меню.
Наред с по-здравословното хранене идват и изискванията за опазването на природата. „Започваме да
премахваме пластмасата, сламките стават хартиени,
ще се използва рециклируема хартия… Това е стратегията за следващите три години, върху която ще работи активно дъщерната фирма, отговаряща за доставките в компанията“, информира мениджърът.

Мениджърите първо минават през кухнята
„Най-трудното е да се управляват правилно екипите. Работна ръка почти няма. Голямо предизвикателство е да намерим хора за кухнята. Това, което сме
разбрали, е, че отношението и работната среда са водещи за служителите“, посочва Джурколов.
Броят на работниците е обвързан пряко с броя на
ресторантите. За двата бранда са заети около 250 служители, предимно ученици и студенти. „Учениците са
доста рискова група, но когато намериш правилния
подход, изграждаш трудов навик у тях – да са навреме
за работа, да работят в екип, да са отговорни“, допълва
мениджърът. Основната стратегия на дружеството е ръководните кадри да бъдат набрани отвътре. Стартирайки от кухнята, се трупа опит и се придобиват знания за
целия работен процес, а компанията инвестира в предприемчивите кадри чрез обучения.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Глад за логистика
в Узбекистан

Страната дава сериозни стимули
на инвеститорите и има изобилие от работна ръка
С впечатляващ икономически ръст през последните 2 години Узбекистан е на път да се превърне
в един от двигателите на икономиката в Централна Азия. Очаква се тя да стане плацдарм за
редица западни и международни корпорации. Още отсега в нея се забелязва глад за логистични
хъбове и складови бази, като от това умело могат да се възползват наши логистични и
транспортни компании, които искат да разширят обхвата на своята дейност. Как това може
да стане, разказва Любомир Гетов, управител на Another Point Advisers.

С

влизането ни в Европейския съюз нашата икономика се обвърза тясно със страните от Съюза, като в момента около две трети от експорта ни е в неговите рамки. През последните няколко години обаче фирмите вече се стремят да излязат
и на пазарите на трети страни и да разчупят зависимостта си от икономическото положение в Евросъюза,
а Средна Азия се очертава като един от регионите в
света, които усилено привличат инвестиции.

Първият печели
Доскоро Узбекистан се позиционираше в сянката
на по-големия си съсед Казахстан. Печелившият коз
за развитие на страната са запасите от златосъдържащи руди. Узбекистан заема четвъртото място в света по наличие на златни залежи. В страната се добива над 80 т злато годишно, като бизнесът е държавна
собственост. Това дава възможност на правителството да инвестира в развитието на инфраструктурата.
Също така държавата разполага с големи находища на
сребро, мед, уран и въглища. Неслучайно Узбекистан
е една от страните с нисък държавен дълг.
Географски тя е в неизгодна точка, тъй като няма
излаз на море. Нужно е да се премине през наймалко 2 държави, за да се стигне до океана. Може

би тази е една от причините в момента все още да
няма значителни инвестиции от западни компании
дори в ритейла, но пък страната притежава индустриален ресурс, който би подпомагал в бъдеще развитието на логистиката. Има изградени работещи заводи за камиони, леки автомобили, селскостопанска
техника и др.
Отрасълът, в който са заети най-много хора, е селското стопанство. Благоприятният климат дава възможност за три реколти годишно от някои култури.
Страната е един от големите производители на памук
в света и сред основните доставчици на зеленчуци и
плодове за руския пазар.
През последните две години, с идването на власт
на новия президент Шавкат Мирзийоев, в страната са
предприети доста реформи, които довеждат до ръст в
икономиката є. Затоплени са отношенията със съседните държави Таджикистан и Киргизстан и това помага
за „отпушването“ на някои от логистичните канали на
узбекските стоки. Местната валута – сум, става конвертируема и са приети редица мерки за насърчаване
на чуждестранните инвестиции в страната, включително раздаването на безплатна земя за строеж на предприятия; определен брой години, в които фирмите не
плащат данъци; строителство на хъбове от държавата
и даването им за управление на частни фирми и др.
СЪДЪРЖАНИЕ
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Любомир Гетов, управител на Another Point Advisers:
„Узбекистан е перспективен пазар за логистичните ни компании“

Трудните маршрути

Логистиката също е един от основните приоритети
на държавното ръководство. Макар българската икономика да е силно интегрирана с Европейския съюз,
примерът на поляци, латвийци и германци за експанзия на централноазиатските пазари е показателен, че
може да се работи активно и там.
„Тъй като вече няма проблеми при преминаване
на границите, страната е на път да се оформи като
регионален логистичен център – разказва Любомир
Гетов, управител на Another Point Advisers (APA). – Тепърва ще има нужда от транспортни хъбове и складови бази, тъй като се очаква Узбекистан да стане плацдарм за редица западни и международни корпорации. Особено при експорта на селскостопанска продукция. Така че този пазар е перспективен за нашите
логистични компании. Който стъпи сега на него, той
има шанс да се развие бързо.“
APA е консултантска компания, която от 6 години
провежда обучения за малки и средни предприятия, а
също и за държавни служители в страните от Централна Азия – Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизстан. Те се извършват по линия на различни проекти, финансирани от Европейския съюз, от Европейската инвестиционна банка, а и от тамошни компании.
Отделно фирмата работи с различни професионални
организации в тези държави, като се организират бизнес визити на техни представители в България, както
и визити на български бизнесмени там. Благодарение
на дългогодишния си опит специалистите в компанията познават много добре административните процедури и възможностите за бизнес в тези държави. Един от
основните партньори на APA в Узбекистан е местната
Асоциация за бизнес логистика.

Търговският обмен на Узбекистан е предимно с
Казахстан и Русия. Страната е основен доставчик на
селскостопански продукти за Русия. Друг традиционен икономически партньор е Южна Корея, като стокооборотът между двете страни е почти колкото с Русия. Връзките с Китай също са добри, но там са умерени оптимисти по отношение на финансовото обвързване с големия съсед.
При външнотърговските превози се използва предимно автомобилен транспорт с камиони, независимо че в страната има изградена доста сериозна жп
инфраструктура, в която допълнително се инвестира.
Дори по три вътрешни направления – между Бухара, Самарканд и Хива, превозът на хора се извършва
с нови испански влакове, движещи се със 160 км/ч.
Има и износ с влакове към Русия и Казахстан, но този
обем не е голям.
В момента два са сухопътните маршрути за узбекските стоки към Европа. Северният минава през
Казахстан, Русия, Полша и Латвия, като превозите
по него (цели и групажни) се извършват предимно
от латвийски транспортни фирми, които стоят доста сериозно на пазара на Централна Азия. Основният поток от местни стоки – сушени плодове, памук, текстил и др., към европейския пазар се разпределя през Полша и Турция. Трябва да се отбележи, че страната все още не е член на Евразийския
икономически съюз, макар да са предприети стъпки в тази насока.
Южният маршрут минава през Туркменистан,
Каспийско море, Азербайджан и Турция и се обслужва предимно от турски превозвачи. Нещо повече, често се случва турски фирми да купуват стоки от Узбекистан и после да ги препакетират и продават като турски на европейския пазар. Тези коридори не представляват особен интерес за узбекските превозвачи, защото те предпочитат да работят по
вътрешни маршрути и със съседните азиатски държави и Русия.
Точно логистиката е причината да липсва задоволителен търговски оборот между България и Узбекистан, тъй като твърде трудно се намират камиони, които да обслужват това трасе. Разстоянието е доста голямо, а някои граници са ненадеждни. Понякога камионите могат да се задържат повече от седмица на узбекско-туркменистанската граница.
България изнася за Узбекистан основно оборудване за хранително-вкусовата промишленост и лекарства, а внася химически торове, текстил и сушени
плодове.

СКЛАДОВЕ И ВИЛИ ОТ КОНТЕЙНЕРИ
Интересно решение за оползотворяване на старите контейнери са намерили в Киргизстан. Страната е част от Евразийския икономически съюз и е като хъб за китайските стоки за Съюза. В обратна посока обаче липсва съществен
стокопоток. Затова китайците обичайно използват за превозите си стари контейнери, които после изоставят в Киргизстан. Местните обаче са намерили интересно приложение на тази евтина придобивка. Режат ги и строят от тях складове, производствени помещения, дори къщи. Което допринася и за екологията – важното е да се оползотвори този отпадък от международния транспорт.
36
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Много логистични хъбове са държавна собственост, като някои от тях се управляват от частни компании

Особености
Един от сериозните плюсове на страната е наличието на много работници на пазара на труда. При население 35 млн. души средният годишен прираст е
600 000. За съжаление, повечето са неквалифицирани. Всяка година на пазара на труда навлизат около
1 млн. нови работещи, като Узбекистан традиционно
изнася работна ръка за Русия, където работят около 2
– 3 млн. узбеки. Миналата година правителството махна визите за гражданите на Европейския съюз, което дава възможност за свободен достъп до страната.
Бизнесът в този район обаче има определени специфики при общуването. „Основният казус пред европейските бизнесмени е, че трудно намират общ
език с узбекския бизнес – обяснява г-н Гетов. – Причината е, че двете страни говорят на различен бизнес
език. Просто там нещата се случват по различен начин. Има си определени специфики в манталитета,
начините на преговори и др. Ние точно на това учим
местния бизнес – да говори на международния бизнес език.“
Една от характерните черти на узбекската икономика е, че държавата има голямо влияние върху нея.
Много от финансовите институции и производствените
предприятия са държавна собственост. В частния сектор са предимно малки и средни предприятия, основно от хранително-вкусовата промишленост, областта на
услугите (включително логистичните) и селското стопанство. Държавата активно изкупува селскостопанската

продукция на определени фиксирани цени, като предоставя на производителите семена, торове и горива.
Голямата част от транспортните компании са частни. В същото време повечето от големите логистични проекти и транспортни центрове са държавна собственост, но някои се предоставят за управление на
частни компании. Това са центрове, в които има митница, складове – една интегрирана система, помагаща за развитието на експорта и облекчаването на
вноса.
„Пътят на един инвеститор там е труден, тъй като
има специфика, но пък държавата в момента предлага много облекчения за инвестиращите в страната –
заключва г-н Гетов. – Така че ако потенциалните инвеститори в тази страна се разберат на ниво държава,
проектите там се случват много лесно.“
Една от погрешните стъпки на бизнеса при опит
за търговски контакти там е да се отива с нагласата,
че това е СССР отпреди 30 години. Местният пазар
се развива, но не е гладен, и ако някой иска да стъпи
на него, трябва да предприеме същите маркетингови
стъпки както при всяка държава с пазарна икономика. Да се разчита на епизодична сделка не е препоръчително. Има сектори (лекарства, козметика, вина),
където българските производители биха били конкурентни, стига да инвестират в навлизането си на местния пазар.
Васил ВАСИЛЕВ
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Пристанище Лос Анджелис
високи обеми на висока скорост
Американският порт инвестира милиони, за да подобри обслужването си
В поредица от интервюта ще ви срещнем с топ мениджъри в големите световни пристанища.
Пръв е Кристофър Чейс, маркетинг мениджър в пристанището на Лос Анджелис. Чейс разкрива
как американското пристанище създава дигитална платформа, която да позволи на всички
партньори да комуникират по-добре. По време на срещата ни говорим и за това, какво очаква
индустрията през новото десетилетие и кои са най-големите трудности, пред които е
изправена.
– Г-н Чейс, какво е умно пристанище и как то
ще подобри услугата, която предлагате?
– За нас умното пристанище поема позитивите от
дигиталната трансформация по света и ги прилага в
основните си операции в зависимост от това от какво
има нужда. Идеята е да еволюираме заедно с клиентите си, да се подготвим за онова, което следва, и да
имаме способността да се справим с дефицитите по
веригата на доставки чрез дигитализация.
Нашият проект за умно пристанище – Порт Оптимизатор, е инструмент за видимост, върху който работим заедно с GE Transportation, а целта е да споделяме информация в обща платформа между всички
участници по веригата на доставки. Голяма част от информацията е достъпна, но не е лесно да се намери
и хората не я споделят, защото няма пряка финансова полза. Опитваме се да промотираме ефикасността
в пристанището, да използваме физическата инфраструктура по-добре и да споделяме информация за
пристигащото и заминаващото карго, за движенията
из порта със заинтересованите лица.
– Какви дефицити се опитвате да разрешите?
– През годините сме свидетели на големи дефицити. Има толкова много карго, което се движи с огромна скорост. Споделянето на информация между хо38
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рата ще помогне на планирането. Най-важното е, че
споделянето на една платформа ще им спести време
и те няма да го губят в непрекъснато търсене. Подобренията са ясно видими – камионите са по-ефективни, има по-добро планиране на изпращане и получаване на каргото.
Сега се стремим да получим данните в момента,
когато каргото пристигне на терминал отвъд океана. В
идеален случай информацията ще се следи от самото начало на пътуването. Засега спира при изхода от
пристанището, но разработваме системата, за да можем да следим колкото се може повече в бъдеще.
– Как тези промени ще влияят на хората в пристанището?
– Опитваме се да предоставим Система за системите. Не променяме ничия съществуваща система.
Искаме да свържем системите, така че да си говорят една с друга и да споделят нужната информация.
Това, което хората правят днес в работата си, няма да
се промени. Ние само вземаме информацията, която
те поставят в компютъра, и я свързваме в едно. Това е
процес, който ще се бори с дефицитите и ще отключи по-добро планиране, за да могат всички да си вършат работата по-добре. Тази система не променя работния процес, а използва наличната база данни.
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та върху каргото. Ако погледнем назад, винаги е имало макроикономически събития, влияещи на индустрията. В този момент са някои от търговските войни, преди години бе икономическото забавяне. Постоянно сме изправени пред природни и икономически несигурности.
Съвременната макроикономическа среда е доста
интересна. Американската икономика е силна. Имаме тези търговски проблеми, но наблюдаваме добри
обеми, тъй като сме консуматорска среда и бизнесът
се развива.

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Кристофър Чейс е маркетинг мениджър в
пристанището на Лос Анджелис. Има 25-годишен
опит в индустрията, а 18 години е работил в отдела за бизнес развитие на порта, където всекидневно е общувал с клиенти. Има опит и в други
логистични сфери, като железопътен, сухопътен и
контейнерен транспорт.
– Какви инвестиции са необходими за този проект?
– GE Transportation отговориха на публичния търг и
вече работим заедно от 3 години. Настоящият ни договор е за още три, а стойността му е около 15 млн.
долара. Разглеждаме този тип технология като инвестиция, подобна на тази за твърдата ни инфраструктура, където харчим стотици милиони долара всяка година.
– Как могат малките и големите пристанища да
се справят с предизвикателствата, отправени от дигиталната трансформация?
– Не смятам, че дигитализацията се интересува
дали си малък, или голям. Пристанищата по света правят различни неща и много зависи от какво имат нужда. По-малко пристанище може да има толкова нужда от дигитализация, колкото и голямо. А и основният въпрос е какво се опитват да разрешат. Най-голямото преимущество е, че малките и големите пристанища могат да комуникират помежду си, като се дигитализират, и да получават правилната информация в
правилното време.
– Как се променя ролята на пристанищата в
днешната несигурна и волатилна макроикономическа среда?
– Пристанищата винаги са били по средата, тъй
като ние сме точка на предаване, където физически
се сменя транспортът и в много случаи собственост-

– Кои са най-големите предизвикателства за растеж пред индустрията?
– За пристанищата това е промяната на производствените локации. Тъй като производителите местят фабриките си, нашите обеми могат да растат или
да намаляват. Това е една от причините да търсим дигитализация. Смятаме, че тя ще ни помогне да бъдем по-конкурентоспособни, така че клиентите да искат да идват при нас. Освен това е неясно дали растежът на икономики като САЩ ще успее да отговори
на този в останалите части на света.
– Как могат пристанищата да са част от движението за опазване на околната среда?
– Винаги е имало движение за опазване на околната среда, но смятам, че зависи за коя част от нея
говорим. Нашата задача е да помогнем за унифицирането на пристанищата, тъй като е много трудно да
има 400 порта с различни правила по целия свят. Промяната в горивата от IMO през 2020 г. е много добра,
тъй като всички ще играем по едни правила. Не искаме да казваме, че електрическите камиони са подобри от тези на водород, които пък са по-добри от
нещо друго. Искаме да създадем платформа, в която
хората да работят заедно. В Южна Калифорния има
много голямо замърсяване на въздуха. В продължение
на 40 години работихме върху изчистването на водите
и вече има много положителни резултати. Опитваме
се да водим и да експериментираме. Някои от тези
местни инициативи се поемат на национално и дори
на международно ниво.
– Как се промени индустрията през последните години?
– Преди 10 години Виетнам дори не беше на нашата карта, а сега е вторият най-голям източник на
карго в зависимост от годината. Ако се върнем 25 –
30 години назад, Япония бе водещият търговски партньор. Те все още имат големи обеми, но не растат
така силно като Китай, Виетнам, Тайланд и Индонезия. Виждаме повече производство и в Източна Европа. Обемите се увеличават, направиха се някои невероятни открития и това може би е най-голямата промяна. Всеки ден е различен, всяка година се налага
да се променяме.
Ники БОЖИЛОВ
Лос Анджелис, Калифорния – Лондон, Великобритания
СЪДЪРЖАНИЕ
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Индустриални зони се строят там,
където има кадри
В България милениумите са 1,6 милиона, а няколко града
привличат висококвалифицираната работна ръка

На терена на пазара на индустриалните площи инвеститорите не правят резки движения,
а наемите на най-добрите бази се движат между 3,8 и 4,2 евро/кв.м. Активно се изграждат
логистични бази в Божурище, Нови хан, Казичене, Кривина, Равно поле и край Ботевградско шосе.
Общата площ на завършените индустриални имоти в София и околните индустриални зони
през 2019 г. е 230 хил. кв.м.

П

редварителните данни на Българската народна банка (БНБ) сочат, че преките чуждестранни инвестиции в България достигат 989 млн.
евро през периода януари-ноември 2019 г. За сравнение, през същия период на предходната година сумата е 522 млн. евро.
Откъде идва този ръст? Значителна част от средствата са заеми, предоставени от международни компании на българските дъщерни дружества. Haй-гoлям
oбeм нeтни пpekи инвecтиции e peгиcтpиpaн oт Нидерландия (422 млн. eвpo), Гepмaния (233,7 млн. eвpo)
и Beлиkoбpитaния (168,3 млн. eвpo).
Чyждитe kaпитaли ceгa ce нacoчвaт пpeдимнo
kъм индycтpиaлни пpoизвoдcтвa и cekтopи c виcoka
дoбaвeнa cтoйнocт.

Българските инвестиции растат
На българския пазар съществува странен феномен
– продавачите нямат реални очаквания за продукта, който притежават, защото го сравняват със сходни продукти в чужбина. Така ликвидността на инвестициите в имоти у нас винаги е била доста по-ниска
в сравнение с други държави и липсват гаранции, че
един капитал може да бъде бързо освободен.
Доходността при инвестиционни сделки с първокласни индустриални активи е около 8,5%. Пазарът на
терени за изграждане на индустриални имоти в столицата и страната е динамичен, а средните цени варират
в много широк диапазон в зависимост от размера и локацията на имота.
Пазарът у нас остава доминиран от строителството на обекти за собствено ползване и строителството
по поръчка (built-to-suit), но комплексите с площи под
наем също се увеличават. Те са търсени предимно от
търговци на дребно, логистични компании и бизнеси,
обслужващи сектора на онлайн търговията.
Добрата новина на пазара на индустриални и ло40
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гистични имоти е, че българските инвестиции продължават да растат. Заявяват се нови проекти, които обикновено намират наематели, преди да получат
разрешително за ползване. А и прогнозите на анализаторите са, че през 2020 г. нa пaзapa ще излязат пoвeчe
cпekyлaтивни плoщи.
„Индустриално-логистични комплекси се създават
там, където има кадри“, убеден е Владимир Гюрджиев, мениджър за България на международната компания CTP, която изгражда и управлява индустриални и логистични паркове в Централна и Източна Европа. Плановете на нейния мениджмънт са в кратък
срок да инвестират в 100 000 кв.м площи, предимно
в София, но при избора на столицата и терените около нея един от водещите фактори ще бъде трудовият
ресурс. Кадри в строителството, производството и логистиката се намират все по-трудно и настояват за все
по-високи заплати.

Складовете
Търсенето на складови площи продължава да бъде
движено от логистични оператори, обслужващи сектора на бързооборотните стоки и онлайн търговците.
Пазарът на индустриални имоти през 2019 г. се характеризира със сериозен спад по отношение на реално сключени сделки, нови оферти, както и търсения. Причини за това са икономическата обстановка
в страната, липсата на закон за индустриалните зони
(комуникацията между частните и държавните индустриални зони в привличането на клиенти), административни пречки, както и мотивацията от страна на
инвеститорите, се казва в доклад на БГСКЛАД.
През 2019 г. средно търсенето на складови площи
до 500 кв.м за страната е 5 пъти повече от предлагането,
а през февруари, май, юни и юли 2019 г. близо 9 пъти.
Тази тенденция е малко по-различна от 2018 г., когато
най-активно са търсени складове от 500 до 1000 кв.м.
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Търсенето на големи складови площи над
1000 кв.м е доста циклично през 2019 г. Активни са
месеците януари и април, в които търсенето е близо 8 пъти над предлагането, за разлика от февруари,
март и най-вече август, когато търсенето и предлагането са почти еднакви.
София и оформилите се индустриални зони край
нея, както и Пловдив, привличат като магнит инвеститорите. Следват Варна, Бургас, Русе и още 2 – 3 града в Южна България, в които се изграждат производствени и логистични бази.
Влoшeнaтa дeмoгpaфcka cтpykтypa нa нaceлeниeтo
в няkoи peгиoни и peзkият му cпaд в гoлeми oблacтни
цeнтpoвe пренасочват инвеститорите към по-оживени
и продуктивни райони.

Милениумите променят картината
Хората, родени между 1981 и 1996 г., ще имат
най-голям дял в работна сила през новото десетилетие и той съответно ще влияе най-съществено на
имотните пазари по света. Очаква се това да доведе до значими трансформации, като по-масирано навлизане на гъвкави решения за работа извън
офиса, трансформацията на офис сградите към повече удобства и услуги, както и обособяването на
нови жилищни зони в периферията на големите градове. Това са част от заключенията в изследването
Demographic Shifts: The World in 2030 на консултантската компания Cushman & Wakefield, чийто партньор за България е Forton.
В България 1,6 милиона са милениуми и до 30-годишна възраст те са сменяли 2 пъти по-често работата си в сравнение с поколение X или бейбибумърите.
Фокусът в проучването е върху две съществени
трансформации през периода 2020 – 2030 г. Първата е излизането от пазара на труда на 693 млн. бейбибумъри, т.е. родените между 1946 и 1964 г. Втора-

та е навлизането на 1,3 млрд. души от т.нар. поколение Z (родените след 1996 г.) в редиците на работната сила. Тези трансформации, заедно с нарастващата значимост на милениум поколението, ще променят начина, по който хората живеят, работят, пазаруват и се забавляват, и това трябва да се има предвид
от инвеститорите на имотните пазари, смятат консултантите.
„Тези трендове на трудовия пазар ще са двигател на растеж в глобален план през следващите години. За да запазят темповете си на развитие, големите градове ще трябва да се утвърдят като места,
които привличат висококвалифицирана работна ръка
и едновременно с това предлагат най-добрите възможности за ползвателите и инвеститорите на имотните пазари“, коментира авторът на изследването Доминик Браун, който отговаря за проучванията и анализите в Азия и Тихоокеанския регион в Cushman &
Wakefield.
„Много от очертаните в световен план тенденции
са видими и на българския пазар. Визирам бързото развитие на гъвкавите офис площи, акцентът върху удобствата и услугите при новите офис проекти,
както и влиянието на онлайн пазаруването върху пазарите на търговски и индустриални площи. С нарастващото влияние на родените през 80-те и 90-те години на XX век на пазара на труда все по-значими
ще стават теми, като баланса между работа и личен
живот, технологиите и нашия отпечатък върху околната среда. Недвижимите имоти са дългосрочен бизнес и днешните трендове ще влияят върху живота на
сградите за години напред. Това трябва да бъде съобразено от всички, които разработват имотни проекти или инвестират в такива“, обобщава Михаела Лашова, управляващ партньор в Cushman & Wakefield
Forton.
Богиня МАТЕЕВА
СЪДЪРЖАНИЕ
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Курсанти с две бакалавърски степени
Полковник Иван Маламов, началник на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново
Основната задача на военния университет във Велико Търново е да подготвя кадри за Българската
армия и структурите, свързани с националната сигурност. Курсантите обаче могат да
придобият две степени – по военна и гражданска специалност, сред които по логистика. Това
им дава възможност да се реализират както в армията, така и в частния сектор. Какви са
предпочитаните форми за обучение по транспорт и логистика и как се синхронизират учебните
планове с новите технологии и нуждите на бизнеса, научаваме от полковник Иван Маламов,
началник на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“.
– Полковник Маламов, как си партнирате с институциите и бизнеса в процеса на обучение на бъдещите специалисти?
– Основната ни задача е да подготвим кадри за
Българската армия. Оттук Министерството на отбраната (МО) и Българската армия са и основните ни
партньори в процеса на обучение. Поддържаме тесни контакти и с местните държавни структури и фирми в региона, като отчитаме техните желания, свързани с качеството на обучението по граждански специалности.
Партньорството на университета с бизнеса и държавните институции се осъществява чрез съгласуване
на квалификационните характеристики, учебните пла42
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нове и програми и с участие на техни представители в
разработването им. Учебните ни планове и програми
са обект на постоянен мониторинг, включително чрез
проучване мнението на работодателите съгласно въведената и сертифицирана Система за управление на
качеството на обучение.
Всички стажове и практики се съгласуват със заявителите на кадри и се организират с тяхното съдействие. Ръководството и академичната общност на
университета провеждат работни срещи с потребители на кадри, партниращи организации и представители на бизнеса. Разработват се съвместни проекти,
включително за усъвършенстване на учебно-материалната база на университета.
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– С каква материална база разполага университетът?
– Имаме лекционни зали, специализирани кабинети по отделни дисциплини, зали за практически занятия и полигони. Посредством компютърни кабинети
се осигуряват възможности за практическо отработване на редица проблеми и въпроси в сферата на логистиката и транспорта. Разполагаме със симулационна среда, в която могат да се проиграват различни ситуации и операции, свързани с придвижване и осигуряване.
Университетът разполага с мащабна по площ, специфична по предназначение, ефективна по използваемост и безопасност учебно-материална база. Тя е
съвместима както с изискванията на НАТО за подготовка и участие на български офицери в операции
за поддържането на мира, така и за професионалното обучение на студентите и курсантите. Основното
предизвикателство пред ръководството и академичния състав са обновяването и модернизацията на материалната база за обучение и научни изследвания.
Точно в това направление очакваме ключова подкрепа и най-тясно сътрудничество с бизнеса и научните
организации.
– С какъв научен състав разполага висшето училище?
– При нас основно се изучават автомобилният
транспорт и логистиката, свързана с него. Това определя две основни направления за развитие на академичния състав – управлението и техническата поддръжка на транспорта. Те се осигуряват от необходимия брой хабилитиран и нехабилитиран академичен
състав и помощен персонал. Имаме общо 230-членен
академичен състав, от който около 90 (40%) хабилитирани преподаватели – професори и доценти. Около
80% от целия академичен състав са с образователната
и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор
на науките“. Професионалните направления „Администрация и управление“ и „Общо инженерство“, в които се обучават специалистите по логистика и транспорт, разполагат с 50-членен академичен състав, от
които 25 (50%) са хабилитирани – 8 професори, и 17
на академична длъжност „доцент“.
– Колко студенти обучавате в специалностите по
транспорт и логистика?
– Специалностите по транспорт и логистика се
поддържат основно в две акредитирани професионални направления. В двете професионални направления са курсанти, студенти и докторанти. В момента в
тях има около 730 обучаващи се, от които в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър“
са 640 и в ОКС „магистър“ – 90. В редовна форма се
обучават 360 курсанти и студенти, в задочна форма –
330, и в дистанционна форма – 40.
– Проявяват ли чуждестранни студенти интерес
към гражданските специалности?
– Предвид спецификата на университета въз-

можностите за цялостно обучение на чуждестранни
граждани са силно ограничени. Чуждестранни студенти се обучават при нас основно по линията на
програма Еразъм+. В професионалните направления, обучаващи логистични специалисти, в периода
2014 – 2019 г. приехме 163-ма чуждестранни обучаеми от 6 държави.

Together in motion

●ТРАНСПОРТ
●ЛОГИСТИКА
●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD
1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4
Tel.: +359/2/996 22 13
e-mail: office@lagermax.bg
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Полковник Иван Маламов е завършил „Артилерийско въоръжение“ във Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана в
Шумен. Магистър е и по „Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативни и
тактически формирования“ и „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от Военна академия „Г. С. Раковски“. Бил е командир на
110-и логистичен полк, Пловдив. От август 2019 г.
поема поста началник на НВУ „Васил Левски“.

– Какво е специфичното във Вашите образователни програми по транспорт и логистика?
– Тъй като основната задача на НВУ е да подготвя
кадри за Българската армия и структурите, свързани с
националната сигурност, това до голяма степен определя и спецификата на обучението. Приоритетни за
нас са транспортът и логистиката при кризисни ситуации от военен и невоенен характер. Това ни отличава от всички останали университети в страната. Друга специфика е, че курсантите получават две бакалавърски степени – по военна и гражданска специалност. Това им дава възможност да се реализират както в армията, така и в обществото. Подготвяме бъдещите специалисти по логистика за дейностите дистрибуция, снабдяване, управление на производствени и
непроизводствени дейности, обслужване на клиенти,
транспортна дейност и т.н.
– Как успявате да синхронизирате учебните планове с новите технологии, които непрекъснато се
появяват и засягат транспорта и логистиката?
– Учебните планове за обучение на курсанти се
утвърждават от Министерството на отбраната, съгласувано с Министерството на образованието и науката. Това ги прави доста тромави като административни документи. При нас гъвкавият елемент са учебните програми по отделните дисциплини. Те могат да се
променят и актуализират ежегодно. Една от основните задачи на академичния състав е да следи новостите в съответните направления и да ги отразява в учебното съдържание. Нашите обучаеми се запознават с
възможностите за проследяване на товари с GPS системи, за извършване на доставки чрез дронове, всички новости в автомобилната техника и много други.
Стараем се да използваме съвременни софтуерни инструменти за управление на икономически процеси и
инженерни изчисления. В симулационните среди обучаемите имат възможност да използват практически
тези технологии, макар и виртуално.
Правим периодичен преглед и актуализиране на
учебните планове в отговор на промените в норма44
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тивната база на страната, изискванията на работодателите, респективно на пазара на труда, и интензивното
развитие на технологиите във всички сфери на икономиката и обществения живот. След всеки преглед на
учебните планове се предлагат и извършват промени
в хорариума на учебните дисциплини и модули. Въвеждат се нови учебни дисциплини с оглед на необходимостта от изграждането на нови знания и умения
в съответствие с развитието на технологиите.
По-гъвкави възможности за усъвършенстване на
учебния процес в интерес на потребителите и в отговор на предизвикателствата на нововъведенията предлагат промените в учебните програми по дисциплините и учебно-методическите комплекси, осигуряващи обучението по всяка дисциплина. Поддържането
на методически стандарти следва интензивното развитие на информационните технологии в сферата на образованието.
– С какво се отличат новите методически подходи от традиционните?
– Отличават се с по-голяма гъвкавост, паралелност, обхват, икономичност, технологичност, социално
равноправие, интернационалност. Внедряването им в
обучението води до разширяването и обновяването
на ролята на преподавателя, който следва да координира познавателния процес, постоянно да усъвършенства преподавания курс, да повишава творческата активност и квалификация в съответствие с иновациите. Позитивно влияние се оказва и на студента – повишава неговия творчески и интелектуален потенциал
чрез самоорганизация, стремеж към знания, умения
да взаимодейства с компютърните технологии и самостоятелно вземане на отговорни решения.
– Дистанционната форма на обучение, базирана
на онлайн платформа, става все по-популярна. Какви са Вашите наблюдения от прилагането є?
– Дистанционната форма на обучение, която се
реализира чрез уеб базирани технологии, дава възможност на заетите в сектора да надграждат своите
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теоретични и практически знания без откъсване от работа. Това я прави предпочитана форма на обучение
от работещите млади хора и предоставя възможност
на тези, които имат ограничени физически възможности, да получат образователна степен. Тенденции в
образованието показват, че тази форма се утвърждава като една от основните. В НВУ имаме въведени инфраструктурни и софтуерни средства за дистанционно обучение на високотехнологично ниво. Разполагаме с Център за дистанционно обучение и симулации
с подходящ квалифициран персонал и технологично
оборудване. От пет години се провежда обучение в
дистанционна форма на ОКС „бакалавър“ и „магистър“, а от 15 години – и курсове за езиково дистанционно обучение и следдипломна квалификация.
– Къде стажуват и се реализират Вашите студенти?
– Имаме сключени множество договори с фирми, със структури от държавната и местната администрация в страната и чужбина по програма Еразъм+
за провеждането на учебна практика и стаж със студентите и курсантите. Чрез тях осигуряваме подходящи условия за провеждането на стаж на всички студенти и на курсантите по гражданските специалности в сферата на транспорта и логистиката. Курсантите
преминават и войскови стаж във формированията от
Българската армия, където надграждат практическите
си умения, свързани с военната логистика. От приемащите структури за всеки проведен стаж получаваме обратна информация за представянето на нашите
обучаеми, за силните и слабите страни в подготовката
им. Практика е нашите обучаеми за започват работа
на местата, където са провеждали стаж.
В НВУ се прилага съществуващата система и опит
за наблюдението на реализацията на випускниците по
специално разработена за целта методика. В университета са възприети основни индикатори за прогнозиране на реализацията (търсенето и предлагането) и
за оценка на мястото на НВУ и професионалните направления на пазара на труда. По данни от НОИ и
АдминУни 3,59 е процентът на официално регистрираните безработни сред завършилите обучаеми от логистичните специалности през предходните 5 години.

– В какви области са научните изследвания, които се правят в НВУ?
– Основните насоки, в които развиваме научна
дейност, са военната логистика, логистика и транспорт
при кризи, технологии в автомобилния транспорт и
много други. Научните резултати се докладват на национални и международни форуми. Тук не мога да
изброя всички значими резултати и успехи на нашия
академичен състав в научната област. НВУ е на едно
от първите места в страната по процент преподаватели, отговорили на минималните национални изисквания, регламентирани в Закона за развитие на академичния състав към момента. Провеждат се и редица
научни конференции. В тях вземат участие множество
български и чуждестранни учени. Освен публикуването на научни резултати, обменяме опит с колегите и
дискутираме актуални проблеми.
Въпросите зададе:
Гена ЦВЕТАНОВА

– Има ли глад за специалисти по транспорт и логистика във военния сектор?
– В рамките на Българската армия определено съществува недостиг на специалисти по транспорт и логистика, което се вижда от повече от двойно увеличените заявки от МО към нас за обучение на хора. В
бизнеса и обществото също има потребност от такива
кадри. На трудовия пазар се наблюдава ръст с 25%
на търсенето на специалисти в областта на транспорта и логистиката спрямо периода отпреди 4 години.
За съжаление, младите хора не проявяват интерес
към обучение в специалностите, насочени към техническата поддръжка и транспорта. Това допълнително
влошава състоянието на пазара на труда.
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Работници от запаса

Нови форми на заетост изместват 8-часовия работен ден
Младите хора на пазара на труда ще продължат да намаляват – както заради отрицателния
прираст на населението, така и заради емиграцията. Бодряшките хвалби от правителството,
че младежите, които учат в чужбина, се връщат у нас, са повече от пресилени. Какво могат
да очакват работодателите при това положение и как да се подготвят за бъдеще, в което
хората в трудоспособна възраст ще бъдат все по-малко? На тези и други въпроси се опитаха
да отговорят Иван Нейков – председател на Управителния съвет на Балканския институт по
труда и социалната политика, и Анелия Горгорова – създател на Creative Development Solutions и
Casus Futura, по време на провелия се в края на миналата година Български икономически форум
(БИФ).

Т

ова, което се случва в развитите страни от Европейския съюз, след време се появява и при нас.
Тази максима важи с пълна сила и за нашия пазар на труда, констатира Иван Нейков, председател
на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика, в презентацията си по време на БИФ.

Търсят се хора, а не дипломи
„През 70-те години на миналия век работодателите от старите страни – членки на ЕС, търсеха от работниците си диплома, документ за образование и
квалификация – каза г-н Нейков. – През 90-те години започнаха да търсят не толкова диплома и документ, а знания, умения и възможности. След кризата
от 2008 г. вече не се търсят толкова диплома и конкретни умения, а креативност. Търсят се универсални
хора, на които, като им се даде задача, да могат да
организират нейното решаване.“
Според него в момента България все още е във
втората фаза – все повече работодатели разбират, че
дипломата удостоверява нещо, но по-важни са знанията и уменията. Особено при малките предприятия
46
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търсенето на хора, гонещи до дупка решаването на
дадена задача, е изключително ценно.
Друго интересно нещо, което се наблюдава на
трудовия пазар на ЕС през последните 3 години, е изключителен бум на нови форми на заетост. Близо 40%
от появилите се 5 млн. нови работни места в Съюза
са при различни нестандартни форми на заетост. Класическият случай – 8 работни часа на ден и 40-часова
работна седмица, често не е желан нито от работодателите, нито от работниците. В момента съществуват
около 14 различни от класическия случай форми на
работа, които се използват в ЕС, като г-н Нейков даде
пример само с 3 от тях.
Едната е споделянето на служители. При нея няколко работодатели имат нужда от човек за точно определена дейност, но не им е икономически изгодно
да го наемат на пълен работен ден. Тогава те сключват
споразумение този човек да върши работата за всички. Така му осигуряват пълно натоварване и си поделят разходите за него. Това може да бъде правено и
според нашето законодателство.
Друга форма на заетост е случайната работа. Работодателят сключва договор с даден работник за извършването на определена работа при необходимост.
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Няма ангажимент да му осигури постоянна работа. В
някои случаи може да е и като работа на повикване.
Това помага на предприятия, които на моменти имат
спешна работа и инцидентно им трябват хора.
Трета форма е дистанционната форма на работа, която набира скорост и при нас. Един от големите
разходи на работодателя е създаването и поддържането на работно място. Данните сочат, че дори работникът да не е свършил работа и за 5 стотинки, разходите по работното място са същите и натоварват работодателя. Затова доста работодатели реорганизират
дейността си така, че служителите им да работят от
домовете си.

Възрастните – големият трудов резерв
Според г-н Нейков основна тенденция, която се
очертава за българския пазар на труда, е, че през
следващите 30 години работодателите ще наемат все
повече и повече възрастни хора. Не защото не харесват младите, а защото няма да имат избор. Статистиката показва, че през 2001 г. всеки 100 души, излизащи от пазара на труда, са били замествани със
120 нови. През 2018 г. обаче на мястото на всеки
10 души, напускащи пазара на труда, са идвали само
66 млади. Нещо повече – през 2001 г. в България е
имало 113 000 първокласници, докато през 2019 г. те
са само 65 000. Това ясно показва, че бъдещите млади работници ще стават все по-малко. Големият резерв на пазара на труда ще са възрастните работници – над 50 години, и всеки един работодател трябва
да си изгради стратегия как да работи с тях. За доста бизнесмени това е трагедия, но данните сочат, че
възрастните работници са точно това, което те искат
– дисциплинирани, лоялни, мислещи за предприятието и за решаване на задачите. Освен това те спокойно могат да обучават по-младите служители.

Борба за кадри
„Бизнесът все повече ще зависи от хората и цената на добрите специалисти ще се вдига – смята
Анелия Горгорова, създател на Creative Development
Solutions и Casus Futura. – Дали дадени специалисти
ще искат да работят при вас, ще зависи от компанията и от привлекателността на бизнеса ви. Има сектори, които са изключително непривлекателни, като
производствените предприятия, и там ще се наложи
младите хора да бъдат мотивирани още от детската
градина. Съответно и заплатите там ще нараснат.“
Все по-актуално ще е установяването на особен
баланс между целите на бизнеса и желанията на хората за работата им. Практиката показва, че малцина
са щастливи на работното си място и смятат, че работят онова, което искат. Разнобоят между работодатели и работници продължава да е голям. Бизнесът гони
своите цели и печалби, а хората търсят по-високоплатена работа, която да ги удовлетворява.
Според г-жа Горгорова бизнесът трябва да започне
да се бори със сериозните обществени страхове. На-

Иван Нейков, председател на Управителния съвет
на Балканския институт по труда и социалната политика
пример защо хората скриват реалното си здравословно състояние, когато кандидатстват за работа? Много
често те дори го крият, когато са служители. Лошото
е, че в редица от случаите хората вършат работа, неподходяща за здравословното им състояние. Това застрашава бизнеса, защото рискът се носи от фирмите. В същото време се наблюдава нарастване на броя
на заболяванията на хората и все повече работодатели залагат в плана си средства за болнични.
„Лидерите в бизнеса ще зависят все повече от хората, а хората – от лидерите – предвижда г-жа Горгорова. – Нещо повече, поведението на лидерите пряко се отразява върху поведението на служителите. Ако
лидерите не контролират своето поведение, 62% от
хората ще се замислят дали да не напуснат, а 56% се
дистанцират и спират да вземат активно участие и да
дават повече от себе си. Това означава, че в следващите години стресът ще бъде наш постоянен спътник
в бизнеса. В България има много квалифицирана работна ръка, но не я използваме ефективно.“
Тя посъветва бизнеса да изгради работодателска
марка, която да го показва в реалистична светлина.
Нужно е работодателите да поставят корпоративни
граници, които да не пречат на личния живот на хората и да подпомагат приоритетите им. Също така да
поддържат лична комуникация с хората, а не само с
технологичните устройства – телефон, компютър и др.
Така ще се постигне по-добра синергия с хората и
екипа.
Васил ВАСИЛЕВ
СЪДЪРЖАНИЕ
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Туристи се превръщат в куриери
PiggyBee използва туристи като логистични доставчици
Доставката на стоки от далечни земи винаги е била предизвикателство дори за най-опитните
логистични компании. Тъй като клиентите стават все по-капризни и искат точно определени
продукти, все по-трудно е да се намери балансът между добрата услуга и печелившата програма.
Компаниите в споделената икономика обаче намират начин да се справят с този проблем, като
свързват клиенти и туристи, готови да превозят дори най-странните стоки през границата.

И

зползването на туристи за превоз на стоки от една държава в друга е познато в
страните, говорещи английски език, като
crowdshipping. Това е комбинация от две думи – за
„тълпа“ и „превоз“, и става все по-популярна сред
онези, които не искат да плащат големи суми за
доставката на продукти от отдалечени краища на
света или пък търсят точно определен продукт от
специфичен магазин в точно определен квартал на
даден град.
Много компании, малки и големи, са опитвали да
внедрят схемата във веригите си на доставки, но това
не е лесна задача. Големият въпрос: „Наистина ли има
бъдеще в модела за превоз на стоки чрез туристи?“,
все още остава без отговор.
За Дейвид Вюлстеке от компанията PiggyBee обаче отговорът е положителен. „Хората са способни да
получат стоки, които не могат да намерят в интернет
или в местния магазин. Те могат да превозят продукти от отдалечени райони, които са по-малко доходоносни или твърде скъпи за традиционните куриери“,
48
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обяснява Дейвид. Компанията му се намира в Белгия,
където има редица подобни стартъпи, занимаващи се
с превоза на стоки чрез туристи.

Дългото пътешествие
Процесът има две страни. Едната е на туриста,
който ще достави стоката, а другата – на потребителя,
който я поръчва. Пътешествениците рекламират услугите си в платформата, като споделят накъде са се отправили, кога ще посетят локацията и дали става дума
за еднопосочно или двупосочно пътуване. Също така
има опция да споделят колко често пътуват по направлението. В зависимост от това, колко популярна е дестинацията те ще получат списък с хора, които искат
да изпратят или получат стока или колет. Пътешествениците могат да се свържат с клиентите и да уговорят доставката. Ако няма интерес към дестинацията, в
случай че не е особено популярна, обявата остава на
сайта, където в бъдеще някой може да я открие и да
заяви доставка.
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Дейвид Вюлстеке е основател на базираната в Белгия компания PiggyBee.
Определя се като ентусиаст в споделената икономика с добро око за бизнес.
Идеята да създаде компанията се ражда, след като опитва да върне стока в
друга държава, но не открива начин да
го направи. С изобилието от пътешественици и хора, които имат нужда от куриери, Вюлстеке е убеден, че фирмата
му има още много какво да предложи.
Разговорът ни с Дейвид Вюлстеке преминава към
това, как се подсигурява безопасността на тези пътешествия. Компанията разполага със система за контакт между потребителите, където те взаимно уговарят условията на доставката. Коментират се възможните разходи, размерът на бакшиша и други технически специфики на процеса. Клиентът използва системата, за да заключи сумата, която ще бъде платена,
след като доставката е извършена. Това позволява на
пътешественика да плати за стоката, ако тя трябва да
бъде закупена. Освен това клиентът декларира каква
е нейната стойност, което пък от своя страна служи
като гаранция и застраховка. Платформата предоставя договор за превоз, подписан електронно и от двете

страни. Накрая, когато доставката е изпълнена, всички плащания се извършват автоматично.
Когато някой иска да наеме пътешественик, найлесният начин е да потърсят човек, отговарящ на желанията му. Платформата предоставя списък с връзки,
а потребителите могат да се свържат с всяка от тях.
За локациите, за които липсват пътешественици, обявата остава активна, докато се появят такива. След
като процесът е завършен, потребителите дават оценка един за друг. Според основателя на компанията това е един от най-добрите начини за изграждането на системата за сигурност в платформата. Рейтингите са индикатор за това, колко добър е потребителят, а онези с по-висока оценка имат повече поръчки.
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Процесът има две страни - едната е на туриста, който ще достави стоката, а другата на потребителя, който я поръчва

Повече сигурност
Системите за безопасност са важна част от модерния логистичен процес, особено когато става дума за
превоз на стоки през няколко граници. Сигурността
на превоза на стоки чрез частни пътешественици се
осъществява на няколко нива, а всички потребители
следва да отговорят на редица въпроси. „Каним нашите потребители да попълнят възможно най-детайлната информация за себе си в профилите си. Освен
снимка и биография, искаме и мястото, където живеят“, допълва Дейвид. Сред нещата, които се проверяват, са имейл адрес, телефонен номер, социални мрежи и др. Извършва се и проверка преди всяко плащане, за да се идентифицират потребителят и парите. От
фирмата твърдят, че по този начин се премахват фалшивите профили и се предотвратяват кражбите. Когато подобни акаунти биват забелязани, незабавно се
изтриват. Потребителите имат достъп до застраховка
за международен транспорт на всички стоки. Тя е безплатна и на стойност 1500 евро за изгубени или повредени стоки по време на пътуването.

Пълна кошница
Потребителите в платформата поръчват и доставят
множество разнородни стоки – от телефони и компютри до дрехи, колети, храна и напитки, мебели, книги,
козметика, чанти, документи, части за коли и спортно
оборудване. Дейвид смята, че мрежата, която компанията му е изградила, е допълнение към традиционния логистичен модел, тъй като клиентите са в състояние да получат стоки и услуги, за които логистичните фирми не биха могли да намерят време. „Клиентите ни могат да превозват неща до по-отдалечени кра50
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ища на света, които са по-скъпи и не толкова доходоносни за традиционните куриери“, казва той. Освен
това клиентите получават изключително персонализирана услуга, защото могат да поръчат на пътешественика, който изпълнява поръчката им, да купи специфичен продукт от точно определен магазин. „Може
да дадете на някой пътешественик чуплив предмет,
без да има нужда от тежки опаковки. Тъй като пътешествениците получават оценки в края на пътуването,
те се стремят да изпълнят поръчката по най-добрия
начин“, уверява белгиецът.

Последната миля
Логистичните компании се опитват да намерят решение на проблема с последната миля от години и затова е съвсем нормално да се попита дали превозът с
пътешественици може да е ключът към успеха. Според основателя на белгийската компания обаче последната миля си остава също толкова голям проблем
и те изпробват различни стратегии. „С растежа си сме
в състояние да предоставим по-локализирана услуга.
Надяваме се, че така ще се справим с този проблем.
Мислим за точки, до които да доставяме пакетите и
откъдето клиентите да отиват да си ги вземат“, споделя
той. Компанията има около 23 хил. регистрирани потребители и вероятно скоро ще е в състояние да увеличи обемите си. А какво се случва, ако някой иска да
върне нежелана стока? Засега трябва да наеме пътешественик да извърши целия курс обратно.
Ники БОЖИЛОВ
Брюксел, Белгия
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Пластмасата – кошмар
или възможности за печалби
Задържането на материалите в икономиката
колкото се може по-дълго носи висока добавена стойност
Рециклирането се превърна в широко популярна практика, но колцина от нас разбират процеса
и са в състояние да кажат какво се случва с отпадъците, след като ги поставим в контейнера?
Отпадъците на домакинствата са в центъра на повечето разговори, но индустриалните
боклуци и по-обемистите предмети понякога остават незабелязани.

И

ндустриалните отпадъци са по-тежки, обемни
и потенциално по-опасни и трудни за рециклиране, но различни иновативни техники вече
успешно минимизират негативните ефекти, които те
оказват върху природата, като инкорпорират тези материали обратно по веригата на доставки. Химическото рециклиране става все по-предпочитан метод,
а фирмите, които го прилагат, твърдят, че то успешно
може да се бори с боклуците и да спечели войната.
Една от компаниите, които активно инвестират в химическо рециклиране, е английската Axion.

Рециклирай всичко
Създадена през 2002 г., Axion гради операциите си
на базата на преработката на пластмаса, която може да
бъде включена като стойностен продукт отново по веригата на доставки. Компанията има две фабрики, базирани в Манчестър, и е една от разпознатите лидери в рециклиращата индустрия в Европа. Axion обработва главно остатъци от автомобили и работи заедно с
компанията майка S. Norton, водеща в областта на рециклирането на метали. Материалите, които S. Norton
приема, са от различни богати на метали предмети (перални машини, прахосмукачки, строителни материали,
автомобили и дори колела), както и големи метални отпадъци от домакинствата и електронни отпадъци и оборудване. Най-голямото предизвикателство е отделянето на различните материали, така че богатите на пластмаса да бъдат извлечени и рециклирани. Тъй като пазарът на метали във Великобритания е приблизително
12 млн. тона годишно, S. Norton има сериозен поток от
материали. Axion взема само онези, които не съдържат
метал, и отделя множество продукти с пластмаса.
„Рециклирането започва със събирането на металните отпадъци от домакинствата. Това се случва чрез
общинските центрове за рециклиране или директно
– обяснява Ричард Макинли, ръководител на консултантския отдел в Axion. – Материалите биват транспортирани до площадката на S. Norton, където се обработват и се извлича металът. Отпадъците без метал
се обработват от нас с помощта на различни средства
за механично разпределяне, за да концентрираме
пластмасата и да я отделим от други материали, като

пух и стъкло. Пластмасата допълнително се разделя на
полипропилен и на такава, богата на полимери.“

Далеч от сметището
Пластмасата е отговорна за 20% от материалите в
повечето превозни средства и от 30 до 40% в част от
електрониката. В миналото всичко това би отишло на
сметището, но английската компания смята, че техният процес успешно задържа материалите по веригата на доставка. Депозирането на отпадъци по сметищата е скъпо, а и заради нарастващото недоволство
на мнозина потребители се превръща и в ПР кошмар
за доста големи и малки фирми. Преди време работата с рециклирана пластмаса не е била предпочитан
метод, тъй като тя е имала по-ниско качество, а и ценово не е могла да се конкурира с т.нар. девствена
пластмаса, защото е била доста скъпа. Axion разработва модели, подсигуряващи високото качество на рециклираните полимери, подходящи за употреба.

Чистота на съставките
Процесът на рециклиране е разделен на няколко етапа. В една от фабриките си в бизнес парк край
Манчестър фирмата обработва материалите чрез системата SWAPP, която нарязва пластмасата на малки
късчета. Първичният материал е онова, което е останало след отделянето на метали, пластмаса и други
съставки. Те се доставят от други две фабрики в Северна Англия. При този процес всичко, което не бива
да е част от пластмасата, но още се намира в нея,
като гума, камъни, стъкло, текстил или остатъчни малки фрагменти от метал, се премахва.
Следващата стъпка е измиването на материалите посредством няколко химически процеса. Онова,
което остава, са маса, богата на пластмаси, подходяща за допълнително рециклиране; агрегати, използвани в строителството; гориво, което може да се използва като заместител на изкопаемите горива. Богатата на
пластмаси маса се изпраща във фабриката в Салфорд,
за да бъде допълнително обработена и рециклирана. Агрегатите и горивата се обработват от системата
SWAPP, която е в състояние да обслужва до 220 хил.
СЪДЪРЖАНИЕ
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Ричард Макинли ръководи консултантската дивизия на Axion и работи върху проекти в областта на кръговата икономика и добиването на материали. Той има големи технически познания и
опит от работата си в рециклирането и разработването на нови консултантски услуги. Публикува
множество статии на тема рециклиране и стойността, която то може да донесе.

тона годишно. Според специалистите от Axion продуктите им помагат на производителите на автомобили да
постигнат целта на британското правителство за рециклиране и повторна употреба на близо 95% от използваните материали в индустрията.

Контрол на качеството
„Произвеждаме главно полипропилени и т.нар. ABS.
Те биват доставяни до различни пазарии и индустрии,
като автомобилната, строителството и козметичната“,
допълва Макинли. Достигането до завършените продукти отнема време и постоянно внимателно тестване на
всички съставки. „Продължителният анализ на пристигащите материали и продукти подсигурява процеса и
това той да върви гладко, както и качеството на крайните продукти, които трябва да са в точно определени параметри“, обяснява англичанинът. За да са убедени, че доброто качество е постоянно, компанията разполага със собствена лаборатория, където всичко се
инспектира и тества. Тя е изключително важна част от
проекта и позволява разработването на формули, преди те да достигнат продуктовите линии.
При рециклирането качествата на крайния продукт не могат да бъдат контролирани от самия процес. Така че полимерите се нуждаят от допълнителни
съставки, които се добавят, за да се удовлетворят желанията на клиента. Това позволява достъп до пазари с
висока добавена стойност.
Оценката на това, дали пластмасата може да бъде
рециклирана е друга важна стъпка, която носи стойност за крайния клиент. Обикновено всяка пластмаса, която не може да бъде рециклирана в индустрията, се изгаря, за да се добие енергия. Някои пластмаси могат да бъдат използвани като директно гориво в циментовите заводи. Дали един продукт става за
рециклиране, или не, се определя от няколко фактора, но най-важният е дали материалът се събира, сортира и изпраща за рециклиране. Освен това се гледа дали може да бъде превърнат в полезна съставка
за друг продукт. Материалът може да се вписва във
втория критерий, но ако не е събиран и разделно ре52
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циклиран, не носи стойност за веригата на доставки.
В същото време доста материали се събират и изпращат за рециклиране, но нямат необходимите качества
и могат само да навредят на процеса.
„Използваме комбинация от технически параметри
и практически познания за инфраструктурата, за да определим какво става и какво не“, пояснява Макинли.

Управление на предизвикателствата
Независимо от големия интерес към рециклирането има куп проблеми, които следва да бъдат преодолени. Заради несигурността в цената бизнесите изпитват трудност. Едно от решенията е да се създаде стратегическо партньорство с други фирми, които да подкрепят целия процес. Тази е причината Axion да работи толкова близо със S. Norton. Но според Макинли онова, което наистина ще помогне, е увеличаване на търсенето на рециклирани материали. В последните години се забелязва, че все повече компании ги
търсят. Обществото вече гледа на отпадъците по различен начин и това ще бъде двигателят на промяната.
Освен това закони, които да принудят производителите задължително да включват рециклирани материали
в продуктите си, ще бъдат добре дошли. Axion е получила подкрепа от британското правителство чрез фондове за иновации, което е позволило да разработят
нова система за преработка на материалите.

Устойчив дизайн
Дизайнът на продукти, така че да имат увеличена продължителност на живот и да бъдат рециклирани след края на употребата им, става все по-интегрирана част от веригата на доставки. Устойчивият дизайн
на продукти включва концепцията за удължен живот,
възможността за поправка, повторната употреба. „Задържането на материалите в икономиката колкото се
може по-дълго е най-високата добавена стойност, към
която трябва да се стремим“, казва Макинли. Много
продукти и бизнес модели не са оптимизирани към
момента, за да използват максимално намаляването и
контрола на отпадъците и да позволят рециклиране и
повторна употреба. Позитивите от всички тези усилия
могат да бъдат видими едва когато се промени начинът, по който потребяваме.
Ники БОЖИЛОВ
Манчестър, Великобритания
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Умното производство
не зависи само от високите технологии
Стартъпите са издръжливи, но корпорациите използват ресурси,
за които малките фирми могат само да мечтаят

С увеличаването на комплексността по веригата на доставки все повече производители
са принудени да променят начина, по който създават стоките си. С промяната в пазара
индустриите трябва да намерят начин да разберат по-добре какво се случва и как да се справят
с проблемните места в производствените си линии. Нов начин на мислене и нови възможности
излизат на повърхността с цел да бъдат превърнати от производителите в по-умни версии.

У

мното производство набира популярност сред
компаниите, тъй като обещава да донесе множество позитиви, като задържи основния бизнес
в центъра. Целта е да се създаде среда, където производственият процес е добре контролиран и доставя висока добавена стойност чрез непрекъсната адаптация.

Повече от технология
Адаптирането към бързо променящото се търсене е проблем за доста компании, но чрез използването на технологии като големите данни, роботиката и системите на индустриалния интернет на нещата (IIoT) производителите са в състояние да решат много от настоящите си главоболия. Дигитализи-

рането на фабриката все пак е многостепенен процес, който изисква отдаденост и дълбоко разбиране за това, защо е важно да се поеме на такова дълго пътешествие.
Таня Руниао-Митчел, ръководител на продуктово управление във финландския стартъп Elisa Smart
Factory, подчертава колко важна е отдадеността.
„Много е важно за управителите на компанията да
са отдадени на процеса по трансформация на фабриката в по-умна. В противен случай проектът никога не започва“, казва тя. Elisa Smart Factory е стартъп във Финландия, фокусиран върху изграждането на
фабрики по целия свят, които използват дигиталните
технологии като двигател на решения и за да постигат
по-лесно целите си.
СЪДЪРЖАНИЕ
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Финландска прецизност
Стартъпът е част от една от най-успешните финландски компании – Elisa, която има над 135-годишна история в телекомуникационния сектор, информационните технологии и дигиталните услуги. Elisa започва пътешествието си през 2011 г., когато предприема
дигитална трансформация за своята мрежа, за да се
справи с увеличаването на мобилния трафик.
Компанията използва собствения си опит в създаването на платформата Smart Factory като доказателство как може да бъде реализирано подобно внедряване. Трансформацията е огромен успех и днес над
4 млн. дневни проверки на мрежата се изпълняват от
роботи, които засичат проблемите преди тяхното появяване. Това означава, че потенциалните неприятности по мобилната мрежа на една от най-дигитализираните страни в Европа са разрешени далеч преди клиентите да осъзнаят, че е имало проблем. Резултатите
са, че компанията управлява широката си мрежа със
същия брой служители както и през 2007 г., докато
мобилният трафик се увеличава непрекъснато.
Базирайки работата си на този опит, Elisa помага на
производители от цяла Европа да внедрят умни технологии по веригите си на доставки и в своите фабрики.
„Първата и най-важна стъпка е да се разбере кое е найголямото предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно“, продължава Руниао-Митчел. Обикновено повечето производствени проблеми са свързани с намаляване на времето, при което машините стоят изключени,
увеличаване на качеството на производството и времето за производство. Щом главното предизвикателство е
идентифицирано, следва да се помисли каква е крайната цел и какви са ключовите индикатори за успех.

Още повече отдаденост
Руниао-Митчел обича да говори за важността на
отдадеността и споделянето на нуждата от трансформация с всички в компанията. Според нея е невъз-
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можно да се успее без всички от екипа да са част от
проекта. „Тъй като служителите са най-важната част от
компанията, повечето фирми имат нужда от вътрешна трансформация, която да накара хората да мислят
по различен начин за резултатите, базирани на данни“,
обяснява финландският специалист.
На първо място е нивото на данните, с които се разполага. Не само колко по обем са те, но и какво е тяхното качество. При наличието на достатъчно добри данни Elisa получава „начален тласък“ и може веднага да започне исторически анализ на производствения процес.
В повечето случаи обаче няма достатъчно данни и затова първо се търси начин те да бъдат натрупани.

Умен баланс
Обикновено големите задачи по събирането и анализа на данни са територия на компаниите с огромни
бюджети и операции из цялото земно кълбо. Финландският стартъп твърди, че това не е така, когато става
дума за внедряването на технологии за умни фабрики.
Независимо че системите разчитат на технологии като
IIoT и аналитика, умното производство не зависи единствено от високите технологии. Руниао-Митчел говори
за баланс между технологиите и хората, който е ключът
към успеха. Културата на компанията ще определи какво се случва и колко ползотворен е финалният резултат.
„Важно е да се запомни, че всяка интеграция и технология е безполезна, ако се комбинира със служители,
които не разбират напълно как те ще направят работата им по-лека“, допълва тя.
Онова, което умното производство носи, е свързаност между различните машини, така че да се подобрят видимостта и цялостното представяне по веригата на доставки. Процесът включва промяна на начина,
по който машините работят, но също така и как фабриките отговарят на промените в търсенето. Несигурността на търсенето винаги е била голям проблем,
но се засилва в последните години, тъй като потреби-
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Таня Руниао-Митчел е продуктов мениджър
във финландската Elisa Smart Factory. Тя е с дългогодишен опит в комуникационния сектор, както
и в маркетинга и доставките. За себе си споделя,
че обича работата си и винаги има цел. Работила е в различни глобални и регионални корпорации, както и в няколко стартъпа в областта на мобилните технологии, телекомите, облачния софтуер и здравеопазването. Онова, което я мотивира
за новите предизвикателства, е възможността да
използва креативни техники за справяне със стари проблеми.
телите променят навиците си на пазаруване.
„Свързването на производствените машини с останалите системи и оборудване към дигиталната реалност позволява на фабриките да събират повече данни, да анализират информацията по-бързо и да вземат по-добри решения, базирани на реални данни.
Това дава повече сигурност на фабриките, като увеличава продуктивността им и те могат да правят по-добри продукти, като намаляват отпадъците“, смята Руниао-Митчел.

Умни продукти
Smart Factory предлага на клиентите си пълна видимост върху производствения процес, като показва
в реално време какво и защо се случва във фабриката. С помощта на системи, анализиращи възможните резултати, производителите могат да оптимизират
дейностите, тъй като имат поглед в бъдещето. „Помагаме на клиентите си да оптимизират използването на машините си, да подобрят качеството и времето
за производство – казва ръководителят на стартъпа. –
Това се прави чрез свързване с центъра за данни, кой-

то може да е всякакъв вид система, и събирането на
тези данни. След това те се интегрират, анализират и
визуализират в 3D дигитални близнаци или в блокове.“
От увеличаването на броя на по-умните и способни машини в производствения процес разговорът
преминава към ролята на изкуствения интелект (AI) и
как той ще промени начина, по който живеем и работим. Според Руниао-Митчел AI ще направи хората още по-значими. „AI и автоматизацията няма да
изгонят хората, но ще комбинират техните способности по нов начин, за да се създадат нов вид стойност и възможности. Производителите, които разберат как да помогнат на служителите си чрез апликации за изкуствен интелект, ще създадат огромна добавена стойност за бъдещето“, обяснява тя.

Стартъп корпорация
Като стартъп, част от голяма корпорация, Elisa
Smart Factory е като много други компании. „Когато
става дума за издръжливост, стартъпите имат преимущество пред големите корпорации. Докато корпорациите често използват ресурси, за които малките стартъпи могат само да мечтаят“, отговаря Руниао-Митчел
на въпроса, къде е мястото на стартъпите сред корпорациите. Тя вярва, че начинът да се създаде иновация се крие в сътрудничеството между добре познатите фирми и идеите на нововъзникналите. Успешната
работа в екип зависи от това всяка страна да се научи
да разбира интересите, очакванията, културата и работната етика на другата. За да бъде всеки проект успешен, участниците следва заедно да идентифицират
модела, който ще работи най-добре в тяхната ситуация, и ролите, които те ще изпълняват.
Ники БОЖИЛОВ
Хелзинки, Финландия
СЪДЪРЖАНИЕ
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IFOY AWARD 2020:
Все по-иновативни участници
Общо 17 машини и решения от 16 производители на интралогистично оборудване ще се
състезават в 7 категории на финалния кръг на IFOY AWARD 2020. Тестовете на претендентите
ще се проведат през февруари в новия IFOY TEST CAMP в Хановер. За пръв път на него са поканени
и хората, които вземат решения за покупката на интралогистично оборудване в компаниите.

Ф

иналистите в тазгодишния IFOY AWARD
(International Intralogistics and Forklift Truck of
the Year) вече са известни. В осмото издание на световните награди журито изпрати 17 продукта и решения от 16 производители на финалния кръг
на надпреварата за най-добра интралогистична машина и решение на годината.

Пъстра гама
Всички финалисти ще преминат през IFOY Audit
по време на традиционния IFOY TEST от 6 до 13 февруари на терена на HANNOVER MESSE – партньор на
IFOY. По време на теста експерти ще измерят ключовите показатели на финалистите по стандартна процедура. В същото време учените пък ще оценят иновативната стойност на номинираните продукти и решения. Иновационната проверка ще се извърши от специалисти от Dortmund Fraunhofer Institute for Material
Flow and Logistics (IML), катедрата по техническа логистика на Университета в Дрезден и катедрата по
повдигане на товарите, стокопоток и логистика на Техническия университет в Мюнхен.
Журито на конкурса се състои от 27 редактори и
журналисти от водещи логистични медии от 19 държави. Сред тях е и г-жа Снежина Баджева, главен редактор на списание ЛОГИСТИКА. По време на тестовете членовете му ще оценят иновативната стойност, технологията, дизайна, ергономичността и манипулацията, безопасността, продаваемостта и ползата за клиентите, както и икономическата ефективност
и устойчивостта.
„Златно правило в тестовете на IFOY е, че финалис56

1 • 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

тите в отделните категории не се сравняват едни с други, а със своите конкуренти на пазара. Само номинираните, които превъзхождат директните си конкуренти
по отношение на иновациите, имат шанс да достигнат
до най-високото място на подиума“, подчертава Анита
Вюрмзер, председател на журито.
Наградите в 7-те категории ще бъдат връчени по
време на IFOY AWARD Night на 20 април по време
на HANNOVER MESSE 2020. Повече от 500 международни гости се очаква да присъстват на този логистичен форум в зала 3, включително ръководни лица от
транспортния, логистичния и интралогистичния сектор. Дотогава резултатите ще бъдат тайна – както за
финалистите, така и за публиката.

Класическите категории
В традиционната категория Машини с противотежест конкуренти са хибридният мотокар с литиевойонна батерия SRSC45H9 на Hyster и модернизираният електрокар RX 60-25/35 с товароподемност до
3,5 тона.
Три са номинираните машини в категорията Вътрешноскладова техника – нископовдигачи. Първата
е ръчноводимата електрическа количка CombiCS на
Combilift, предназначена за преместване на палети в
ограничени пространства. Вторият състезател е автономният нископовдигач Courier 3030 на американската Raymond Corporation, който може да поеме транспорта на стоките между производството и склада без
човешка намеса. Третият участник е новата ръчноводима количка BT Levio LWI160 на Toyota Material
Handling, оборудвана с литиево-йонна технология.
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В категорията Вътрешноскладова техника – високоповдигачи участниците са двама. Първият е ричтракът ESR 1000 на американската компания Crown, отличаващ се от предишния модел с двойно по-бърза скорост на смъкване на товара. Неговият конкурент е стакерът с кабина за водача ERC 216zi на Jungheinrich,
който е първата високоповдигаща машина на производителя с напълно интегрирана литиево-йонна батерия.

Роботи и софтуер
Първият номиниран в категорията Специализирани машини е многопосочната електрическа машина
с товароподемност 4 тона Combi-CBE4 на ирландския
производител Combilift. Другият претендент е хибридният рийчстакер SRSC45H9A на Sany Europe.
Две са и номинираните машини в категорията
AGV/Robot. Едната е автономният влекач TractEasy на
френската компания EasyMile, който е с теглително
усилие до 25 тона.
Роботизираната совалкова система C200 на китайския производител Geek+ е вторият участник в тази
категория. Тя идентифицира стандартни по размери
товари и ги транспортира към зоните за пикиране и
пакетиране.
Решенията на една малка компания – ProGlove, и
на една голяма – Bosch Rexroth, са номинирани в категорията Интралогистичен софтуер. Laser Localization
Software на Bosch Rexroth предлага ключова технология за автономни машини в интралогистиката и производството, които използват лазер за автоматизиране
картата на околната среда и определяне на позицията
и ориентацията на машината.
Производителят от Мюнхен ProGlove, който участва в надпреварата и миналата година, е вторият участ-

ник в тази категория със своя The ProGlove Cloud. Облачната система помага на компаниите да създадат
дигитален близнак на своите процеси и така да постигнат по-добро управление на машините и склада.

Стартъпи във възход
Най-много са номинираните в категорията Стартъп – цели 4 компании. Решението celluveyor на компанията cellumation представлява модулна система за
придвижване на материали, състояща се от шестоъгълни клетки, които могат да бъдат комбинирани и оформени, според конкретната задача. Платформите за пренос могат да бъдат преместени и позиционирани гъвкаво благодарение на многопосочните си колела.
doks. Innovation е номинирана за решението inventAIRy X. Системата е комбинация от дрон,
1D и 2D сензори и 12-мегапикселова камера и doks.
Software за събиране и обработка на данни с помощта на machine learning алгоритми, които заедно с автономно управлявано превозно средство откриват стоките в складовете.
Следващият конкурент в тази категория е ForkOn
– флийт мениджмънт софтуер от стартъп със същото
име. Това е първата независима (от производителите)
платформа от този тип за складови и други индустриални машини.
Последният номиниран в категорията е Wiferion.
Компанията разработва и предлага безжични енергийни системи за зареждане на индустриални машини с електрическо задвижване. Решението за зареждане не изисква контакти и позволява ефективно, бързо междинно зареждане на батериите.
Васил ВАСИЛЕВ
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STILL залага на автоматизацията

В

бъдеще автономните транспортни системи без
водач (driverless transport systems DTS) и мобилните складови решения ще бъдат незаменим компонент при интралогистичната обработка на товари.
Това отчитат експертите от STILL, като компанията активно работи в тази посока. Фирмата предлага персонализирани интралогистични решения по целия свят,
внедрявайки интелигентен парк от подемно-транспортни машини и складова технология, софтуер и услуги.
Очаква се фирмите в сферата на търговията на
дребно и договорната логистика да инвестират масово в разширяването на своя парк от автоматизирани промишлени подемно-транспортни машини през
следващите няколко години. За да отговори на тази
тенденция, STILL разви партньорството си със своята сестринска компания DEMATIC (също собственост
на KION Group) и допълнително преформатира собствената си структура и професионалните си екипи. За
целта бяха укрепени организацията и персоналът на
дивизията Advanced Applications – Automated Solutions,

така че да се помогне на клиентите при прилагането
на автоматизирани решения.
Според оценките на експертите до 2025 г. се
очаква пазарът на автоматизирани подемно-транспортни машини в интралогистиката да нарасне с около
30%. Коментирайки това, Реа Лангкамер, ръководител
Маркетингови приложения за бизнес продажби и услуги в STILL, казва: „Търсенето на пазара на автоматизирани транспортни решения е много високо. Поръчките
бързо нарастват, защото не само индустрията, но и търговците на дребно и доставчиците на услуги се борят
с ръста в разходите за заплати и най-вече с недостига на квалифициран персонал. Освен това продуктите
вече са с по-кратки жизнени цикли, а онлайн продажбите водят до по-голямо търсене на транспортна логистика, с кратки срокове за доставка. В наши дни транспортните системи без водач и автоматизираната складова техника позволяват внедряването на много икономични и мащабируеми транспортни и повдигащи системи. Това увеличава сигурността на процесите в складовата и производствената логистика.“

EXV-CB КОНКУРИРА ЕЛЕКТРОКАРИТЕ
Използването на стакери (високоповдигачи) става все по-популярно като алтернатива на конвенционалните машини
с противотежест. Машините от този вид
са лесни за работа и при тях не се изисква свидетелство за правоуправление на
водача.
В тази насока STILL пусна на пазара
нова машина от серията стакери EXV-CB
с товароподемност 600 кг. Досегашните
модели от серията са с товароподемност
1; 1,2 и 1,6 тона. Новият стакер е много
компактен и подходящ за работа в тесни
помещения. Той може да бъде оборудван с мачта с височина на повдигане от
3324 мм до 4224 мм.
Характерно за тези машини е, че при
вземането/поставянето на товара водачът
е стъпил на земята и извършва манипулациите с ръкохватката. При придвижването на палетите из склада ръкохватката
се вдига и застопорява, а водачът стъпва
на специална платформа и управлява машината като хоризонтален ордер пикер.
Максималната скорост на придвижване
на машината е 6 км/ч.
Управлението на машината може да
се осъществява както с дясната, така и с лявата ръка. EXV-CB разполага и с оптимални режими за работа,
подходящи за всяка ситуация. С помощта на съвременен цветен дисплей операторът може не само да получи достъп до цялата информация за машината, но и да избира между различни режими на работа: ECO,
BOOST или Blue-Q. Стандартно стакерът е оборудван с функция за намаляване на скоростта при завиване.
Машината е оборудвана с 24 V батерия, като има опция тя да може да се сменя странично.
58
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ЛЕСНО ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ
Все повече производствени компании използват влекачи
на ремаркета в своите
интралогистични процеси. За да улесни работата с тези композиции, STILL пусна на пазара новите електрически 4-пътни колички
за товарене и разтоварване на ремаркета
на влекач TrolleyMover
4W 15. Те могат да обработват товари с тегло до 1,5 тона, като
управлението позволява да се завъртат на
360 градуса.
С помощта на зареждащата количка
лесно могат да се товарят и разтоварват Bи E-рамки на ремаркетата за влекачи на
STILL. Дори тежки товари без проблем могат да бъдат натоварени на ремаркетата. Тъй като е 4-пътна, TrolleyMover 4W 15 може
без проблем да обработва и дълги товари.
Допълнително STILL разработи специални колички с рафтове за стоки – SLC, които се товарят на ремаркетата на влекачите. Продуктовата гама включва както алуминиеви рафтове с регулируема височина, така и
рафтове със стоманено покритие, които не се регулират по височина. Всички те се предлагат във варианти
от 2 до 4 етажа във височина, различни модели и с товароносимост между 400 и 800 кг. Алуминиевите рафтове са със затворени подове, докато стоманените – за тежки товари, са снабдени с решетки. Рафтовете са
отворени от всички страни за оптимален достъп при товарене и разтоварване.
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Новите Renault Master и Renault Trafic
Новите Renault Master и Renault Trafic вече са факт. По-модерни, по-оборудвани, по-сигурни и
по-ефективни. Двата модела трябва да маркират и затвърдят прогреса на Groupe Renault в
лекотоварната гама.

Д

вата лекотоварни автомобила от богатото
портфолио на френския производител имат
амбицията да са в крак с пазарните тенденции и нуждите на клиентите и целта им е да превърнат лекотоварната гама на Renault от локален в глобален лидер.

Новият Master
При големия ван Renault Master като че ли новостите са повече, а и от последното му обновяване измина повече време. Още на пръв поглед визията на модела вдъхва усещане за здравина и надеждност. Предната хромирана решетка е станала по-висока и по-вертикална, а основните светлини са изтег-

Полезният обем на товарното пространство при новия Master
във версия фургон е от 8 до 17 куб.м
60
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лени странично. Задните светлини също са нови, като
е променен целият силует на автомобила, без да се
губи идентичността на марката. Въведен е нов оригинален сив цвят Urban Grey.
Изцяло обновен е интериорът, който носи повече
елегантност. Арматурното табло е с по-стегнати линии,
вложките на бутоните по него са хромирани. Приборният панел е с нови уреди и монохромен 5-инчов цифров дисплей. Висококачествена и износоустойчива е
тапицерията на седалките.
Дисплеят на централната конзола е напълно интегриран независимо кое от двете нива на мултимедия е
избрано – R-LINK Evolution или Media Nav Evolution.
Работното място на водача е конфигурирано с
идеята да бъде мобилен офис. Моделът предлага множество отделения за вещи – до 105 л, като основната жабка е най-голямата в сегмента – 10,5 л. Над нея
е монтирана сгъваема поставка Easy Life, изпълняваща
функцията на масичка за обедна почивка или работа.
Водачът разполага още с докинг станция за таблети в
центъра на арматурното табло и индукционно зарядно
устройство за смартфони. Системите R-LINK Evolution
и Media Nav Evolution са съвместими с Android Auto и
Apple CarPlay в зависимост от версията.
Master вече се оборудва със сигнализация за напускане на лентата за движение, заден паркинг сензор и камера за заден ход. Асистентът срещу страничен вятър осигурява стабилност на автомобила при
силни пориви на вятъра. Системата се активира при
скорости над 70 км/ч и коригира до 50% от страничното отклонение на автомобила в екстремни условия.
На разположение са и преден паркинг сензор, система за предупреждение за обект в „сляпата“ точка на
автомобила. Активният спирачен асистент (AEBS) е на-
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Работното място на водача при Master е конфигурирано
с идеята да бъде мобилен офис

При новия Trafic арматурното табло е в тъмен карбонов цвят,
а бутоните по него са с покритие от сатиниран хром

личен като допълнително оборудване в цялата гама.
Новият Renault Master се предлага с гама от 2,3-литрови, 4-цилиндрови дизелови двигатели dCi, които
покриват екостандартите Euro 6d-TEMP със SCR и използват технологията Twin Turbo. Налични са с максимална мощност от 130, 145, 165 и 180 к.с. и максимален въртящ момент 330, 360, 380 и 400 Нм. Разходът им на гориво е намален с до 1 л/100 км по NEDC.
Силовите агрегати се комбинират с 6-степенна механична предавателна кутия.
По-удобен и оптимизиран е товарният отсек, оборудван с LED осветление и ергономични дръжки за
лесно качване и слизане през двукрилата задна и плъзгащите се странични врати.
Моделът се предлага в над 350 различни версии в
3 височини и 4 дължини. Наличен е с предно или задно задвижване, което е със сдвоени задни гуми при
най-тежките версии. Усилените шаси-кабини са предназначени да издържат на по-големи товари.
Допустимата максимална маса е от 2,8 до 4,5 тона
и полезен обем на товарното пространство от 8 до
17 куб.м при панел вана и до 22 куб.м при шаси кабина с високообемна надстройка фургон.
Голямо е разнообразието от типове каросерии –
ван (фургон), ван с екипажна кабина 6+1 места, самосвал, шаси кабина с различни типове надстройки,
пътническо изпълнение. Две трети от вариантите на
Master предлагат възможност за трансформация.
Моделът се произвежда в завода на Renault в Батили (Франция) от 1980 г. насам. За това време са продадени над 2,7 млн. автомобила от модела, включително 1 млн. от настоящото поколение. Новият Master
бе пуснат в продажба от октомври 2019 г.

Мястото на водача е организирано като мобилен
офис, включващ бордова свързаност с високоефективни мултимедийни системи – R-LINK Evolution (съвместима с Android Auto) или Media Nav Evolution с
мултисензорен екран (съвместима с Android Auto и
Apple CarPlay).
Моделът предлага обем за съхранение на вещи от
90 л, като само отделението под седалката на пътника
е 54 литра. Сгъваемата пътническа седалка осигурява
място за работа с компютър.
Правоъгълната форма на товарното отделение,
което е с LED осветление, води до оптимално товарно
пространство с капацитет от 3,2 до 8,6 куб.м. Товарният отсек като опция може да бъде с нова полипропиленова облицовка за по-лесно почистване. Благодарение на отвор в преградата Trafic предлага товарна
дължина до 4,15 метра. Товарното отделение изобилства от интелигентни решения, сред които до 18 закрепващи халки за товара и отваряне на задните врати на 255 градуса.
Новият Renault Trafic се предлага с гама от 2-литрови дизелови двигатели dCi със SCR, отговарящи
на стандартите Euro 6d-TEMP. Чрез турбокомпресора с променлива геометрия двигателите постигат максимална мощност от 120, 145 или 170 к.с. и увеличен
въртящ момент до 380 Нм. Разходът на гориво е намален с близо 0,6 л/100 км по NEDC при версията с
мощност 145 к.с. Двигателят се съчетава с 6-степенна механична предавателна кутия или с автоматичната трансмисия ЕDC, позната от леките автомобили на
марката. Задвижващи са предните колела.
Нови системи в помощ на водача осигуряват комфорт, ергономичност и безопасност. Широкоъгълно
огледало в сенника на пътника действа като огледало за мъртвата точка на видимост. Моделът е с предни и задни паркинг сензори и с камера за заден ход.
Наличен в 275 варианта, новият Renault Trafic се
предлага с 2 дължини, 2 височини и полезен обем от
3,2 до 8,6 куб.м. Изборът е широк – фургон, остъклен
или частично остъклен фургон, също така шаси кабини, позволяващи надстрояване като високообемен
фургон, хладилен фургон, самосвал... Освен в товарна версия новият Trafic се предлага и в пътнически варианти като комби и микробус с до 9 места, като при
сваляне на втория и третия ред седалки се постига товарен обем 6 куб.м.
Новият Trafic излиза от завода на Renault в Сандовил (Франция) и е на пазара от октомври 2019 г.

И нов Trafic
Обновеният Renault Trafic идва като мултифункционален среден ван с модерен интериор и екстериор и с нови 2-литрови дизелови двигатели. Промените
във външния дизайн при Trafic подчертават идентичността на френската марка. Нови фарове, по-изразена хромирана предна решетка и естествено – фирменият цвят Urban Grey.
В интериора е обновено арматурното табло. То е в
тъмен карбонов цвят, а бутоните по него са с покритие от сатиниран хром. Панелите на вратите са с хромирани дръжки за отваряне и нова висококачествена
износоустойчива тапицерия.
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Logistics CIO Europe 2020
На 11 и 12 март 2020 г. в Амстердам (Нидерландия) ще се проведе конференцията Logistics
CIO Europe 2020. Събитието е насочено към мениджъри и експерти от секторите информационни технологии, логистика, транспорт, складиране, вериги на доставки, електронна търговия и други. В рамките на форума ще се обсъдят най-големите предизвикателства, които технологиите създават за логистичната индустрия и нарастващата отговорност на ръководителите. Предвидена е
разнообразна програма, интерактивни сесии, разглеждане на различни казуси. Мениджъри от DB
Schenker, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, DSV, Maersk и други ще споделят опит. Сред
лекторите е и Николай Божилов, изпълнителен директор на Юнимастърс Лоджистикс.
events.eft.com

Leaders in Logistics: Post and Parcel Summit
Тази година се очаква Leaders in Logistics: Post and Parcel Summit да събере на едно място над
400 ръководители и експерти от национални пощи, логистични оператори, куриерски компании,
стартиращи фирми, ритейл сектора и веригата на доставки. Близо 90 лектори ще споделят своите
познания в четири специализирани платформи – дигитална трансформация, иновативно изпълнение, управление на доставки до последната миля и пощенски и колетни стратегии. Сред водещите лектори тази година са мениджъри от UPS, PostNord, An Post, SingPost, Canada Post и др. Събитието ще се проведе в Копенхаген (Дания) на 23 и 24 март 2020 г.
marketforcelive.com

КНИГИ

Системи за високи постижения в производството
В книгата „Системи за високи постижения в производството“ (Systems for Manufacturing
Excellence) се разглежда как хората и технологиите работят съвместно, за да се генерират високоефективно производство и обслужване. Представени са разнообразни подходи и методи, които
са в основата на различни успешни модели, използвани от глобални предприятия. Авторите разглеждат съвременните модели на производство и използват примери от Toyota, Tesco и други световни компании.
Ник Рич е професор по социално-технически системи в университета в Суонзи, Великобритания (Swansea School of Management).
Мохамед Афи е индустриален инженер и ръководител на проекти на Innovate UK (Агенция за
иновации във Великобритания), свързани с постигането на подобрения и промени в производствения сектор.
www.koganpage.com

Практическо ръководство по логистика
„Практическо ръководство по логистика“ (A Practical Guide to Logistics) е труд, насочен към
студентите и начинаещите в бранша, като с него авторът цели да ги въведе в основите на транспорта, складирането, търговията и дистрибуцията. В книгата са дадени обяснения и информация
за ключови понятия и методи в сектора. Обхванати са теми, като опаковане, транспорт, складиране, износ и внос на стоки и др. В книгата е разгледан всеки аспект на логистиката, като е подкрепена с множество илюстрации.
Авторът Джери Ръд е експерт по логистика и управление на веригата на доставки с над 25-годишен опит в бранша. Работил е в компаниите Ford, Peugeot и Wincanton.
www.amazon.com
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OUR CUSTOMERS’ TRUST AND EXPECTATIONS ARE MOVING US FORWARD
Nevena and Kaloyan Todorovi are managers with the foremost leaders in our industry, globally...
who have succeeded to segregate the management
... As immodestly as it may sound, with our
duties in Special Events Group (SEG) in such a know-how in the “Stage Design of Events” segmanner that everyone can contribute to the compa- ment, we have pushed forward the entire sector. We
ny’s development. and be happy with what one does. believe that in this field, we are among the 50 larg“2020 started for us with a big challenge – for the est companies in Europe, and among the 5 largest
second time, we have been selected as a principal companies on the Balkans and in Eastern Europe
contractor for the technical equipment, stage design, as a whole. We are involved 95-96% in B2B busiexposition stands, all exhibition areas and furniture ness, and we are available for our corporate customfor the event CPX 360 Cyber Security Summit and ers 365 days a year, 7 days a week, and 24 hours a
Expo in Vienna. For us, this major event is extreme- day”, say both managers in an interview for LOGISly important because it proves that we are competing TIKA magazine.

16

DUE TO GOOD LOGISTICS, SMART ORGANIC HAS SET FOOT ON SIX CONTINENTS
One of the fastest growing markets in the world pesticides of all raw materials.
is this of vegan organic products, and Smart Organic
Around 80% of the company’s exports are to Euis a Bulgarian company that operates there. It started ropean countries. Most often, this is carried out by
as a small, family-run business in 2009 with a small trucks and groupage shipments, where the transport
shop for organic products, and became one of the big- is organized by the manufacturer. The export to the
gest producers of vegan organic desserts in Bulgaria. rest of the world is operated by sea freight or air cargo.
Nowadays, its products are sold on 6 continents, and
About the business and logistics challenges
its turnover is growing by over 20% annually.
of Smart Organic, LOGISTIKA magazine speaks
To ensure that its products are real organic ones, with Mr. Yani Dragov, owner and manager of the
Smart Organic performs entry laboratory tests for company.

22

THE TOLL SYSTEM AND THE DECEPTIVE PRICE LULL
After the agreement with the hauliers in the be- will be the only negative consequence of the toll sysginning of January and the acceptance of their de- tem’s introduction?
mands, it seems that the clouds have blown away beThe accumulation of toll charges along the supfore the start of the toll system. The lull, however, ply chain will result in greater increase of the final
is deceptive. It is clear right away that hauliers will product cost than the one envisaged by the World
transfer the transport costs on the shoulders of mer- Bank. The two main negative effects will be lower
chants and producers. And they in turn will charge export competitiveness and higher consumer prices
them to the end user. In what way and how much for the domestic market. Toll charges in the supply
the prices of certain products will soar, it can only chain will generate an additional VAT which will be
be guessed. But is it just the retail price jump that paid by the end user, too.

25

GOOD LOGISTICS STARTS WITH A GOOD COMMUNICATION
The delivery of most popular or latest models competitive advantages of our business. The key
at the right place, at the right time, and in the right points here are the initial planning, supplying the
amount is embedded at the heart of the logistics of necessary materials and components, then manuthe global technology giant Huawei. Before the facturing itself, and finally supplying the devices to
products reach the shelves of retail chains, they pass our local partners. We collaborate with the logistics
through a well-organized supply chain. The devic- sector both directly, acting as its client, and indirectes are delivered to Bulgaria mainly from the com- ly, by providing an increasingly modern communipany’s hub in the Czech Republic. In the event of a cations infrastructure around the world”, says in an
world premiere of any new product, it can reach the interview for LOGISTIKA magazine Mr. Longrui
Bulgarian market within a week’s time.
Qiu, General Manager of Huawei Consumer Busi“Manufacturing and logistics are two of the main ness Group for Bulgaria and North Macedonia.

29

FAST FOOD BUSINESS AS A MIX OF LOGISTICS SOLUTIONS
The Polish group Amrest operates eight KFC rives from Germany, and the chicken meat for KFC
stores and two Burger King restaurant franchises is supplied by a Bulgarian poultry farm. The meat
for fast food in Bulgaria. The products used in fast products are delivered first to the distribution cenfood chains are subject to careful selection. Some ter in Sofia, where quality control is performed. For
of them are imported from the distribution centers predicting the quantities of products going into the
of the company in Poland and Hungary, while an- warehouse facilities, the logistics managers are relyother part is purchased from Bulgarian producers. ing on a specific software, especially developed for
The main product for Burger King – beef meat, ar- the company’s needs.

32
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ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР
Надеждни куриерски услуги за страната и чужбина.
Заедно с GLS доставяме колетни пратки навсякъде в Европа.
GLS транспортира повече от 430 милиона пратки годишно.
14 000 служители и около 19 000 превозни средства са на
разположение всеки ден за повече от 220 000 клиента.

За заявки и запитвания телефон 0700 12 144
мейл: office@interlogistica.bg
http://www.interlogistica.bg

