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РЕДАКЦИОННА

Раждат се бизнес моделите
на XXI век
«През следващото десетилетие
е твърде вероятно да погледнем назад
към COVID-19 като точка на пречупване,
която превключва дигиталната трансформация
на още по-висока скорост.»

ОК, след повече от месец извънредно положение почти в целия свят са
ясни две неща: COVID-19 няма да ни остави бързо и отзвукът от него в целия
свят ще звучи протяжно и дълго – във всички направления – не само финансови
и икономически, но и в умовете и сърцата на хората. Докога и колко? Два въпроса, на които няма ясен отговор в момента...
Но има други ясни неща. Според мен светът постепенно се адаптира да
живее и функционира в новата ситуация. И всяка статия в този брой го показва. Ще загине ли бизнесът? Какво ще се случи с ключовите индустрии, без
които нито една държава не може да оцелее? Много ми хареса отговорът на
Радосвет Радев, председател на БСК: „Нищо, което е било ключово и значимо
вчера, не може да изчезне утре, още по-малко транспортът и логистиката.
Може да се промени и трансформира.“
Ето ги ключовите думи – промяна и трансформация. На всички нива – бизнес, икономика, хора. Една от основните насоки на промяна на бизнеса е все
по-голямата му дигитализация във всички аспекти – от най-простото, че можем да се срещаме онлайн благодарение на съвременните технологии, до нови
платформи с изкуствен интелект за оценка на риска и финансиране на бизнеса като разгледаните в броя от Николай Божилов, изпълнителен директор на
Юнимастърс.
Така че в този несигурен момент едно е сигурно: сега се раждат бизнес моделите на XXI век. И от всеки от нас зависи накъде ще тръгнем и ще направим ли нашия свят по-добро място за живеене?
Списанието, което държите в ръцете си, е само 32 страници, защото ние
също не сме подминати от необичайната ситуация. Но тя ни дава възможност да бъдем по-прецизни, като подберем наистина най-важното. Същевременно в дигиталната версия на списанието ви предоставяме още много интересни четива. Едно от тях е анализът, който екипът ни направи на тема ще
станат ли по-къси глобалните вериги на доставки. Анализът, озаглавен „Черен
лебед носи нови нива на бизнес общуване“, съдържа много данни за различните
видове транспорт и вериги на доставки. Един от основните изводи в него е,
че през следващото десетилетие твърде вероятно е да погледнем назад към
COVID-19 като точка на пречупване, която превключва дигиталната трансформация на висока скорост. И понеже всичко ново е добре забравено старо,
нека припомня афоризма на Оливър Уендъл Холмс, американски лекар, поет, лектор, професор и писател от XIX век: „Умът, който се е развил от нов опит,
никога не може да се върне към старите си измерения.“
Приятно четене и бъдете здрави, креативни и трупайте нов опит.
Снежина БАДЖЕВА

Разширената дигиталната версия на майския брой
на списание ЛОГИСТИКА можете да прочетете тук
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Инвеститорите в логистични имоти
ще продължат проектите си
Само 6% от логистичните оператори, фокусирани върху най-силно засегнатите индустрии, посочват, че не използват складовите си площи в
пълния им капацитет. Това показват данните от
проведено проучване на Colliers сред компании на
логистичния пазар в България. От ползвателите
на логистични площи 89% усещат умерен ефект
върху дейността си, тъй като обслужват диверсифицирано портфолио от клиенти и продължават да оперират по установения от тях начин за момента. От наемодателите близо 90%
споделят, че са получили запитвания за реструктуриране на наемите, по които предстои да вземат решение. По-голямата част от компаниите
не планират да съкращават служители или да намаляват заплати в рамките на следващите 3 месеца и ще продължат плановете си за развитие
и експанзия в столицата и страната, макар и със
забавени темпове. От своя страна инвеститорите с активни проекти в строителството на
складови площи не планират стопиране на строежите, но прогнозират забавяне.
Междувременно АИКБ предложи за времето на
кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура.

АПИ пусна карта на зелените коридори
На интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е публикувана интерактивна
карта на маршрутите на „зелените коридори“ за
доставка на стоки, по които транзитният трафик преминава през територията на България.
Тя съдържа и полезна информация за зоните за
отдих по „зелените трасета“. От картата шофьорите могат да видят по определения маршрут, по който преминават, какви условия предлагат местата за отдих и почивка, брой места
за спиране, санитарен възел, възможност за купуване на храна, наличие на интернет, автомивка,
осветление и видеоконтрол на паркинга, възможност за зареждане на гориво, най-близка спешна
помощ, брой места за зареждане на хладилни превозни средства и др.

6 нови Boeing 777F-200
в авиофлота на DHL

Обновяването на самолетната база е част от
цялостната модернизация на интерконтиненталния флот за дълги разстояния на куриерския гигант и замества по-старите самолети.
Boeing 777F е оборудван с най-високата технология за икономия на гориво и разполага с най-дългия
обхват при пълен полезен товар на всеки самолет
с широко предназначение. Това позволява на DHL да
работи с по-висока ефективност, като същевременно отговаря на нарастващото глобално търсене на експресни логистични услуги. През 2018 г.
DHL поръча 14 нови Boeing 777F, като 4 от тях бяха
доставени през 2019 г., 6 се очакват тази година, а
останалите 4 ще бъдат пуснати в експлоатация
през 2021 г. Въздушен превозвач, партньор на DHL
Express, e авиокомпания Калита.
„DHL отново отбеляза повратен момент в историята на световната логистика със своите иновативни решения и технологии. Нашият напредък
повишава качеството на цялата експресна логистична индустрия и едновременно с това ни доближава до постигането на целите на компанията в
стратегията ни до 2025 г.“ – коментира Джон Пиърсън, изпълнителен директор на DHL Express.
6
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Товарните хъбове – в топ 20
на летищата
Krone получи престижно отличие
Отличието бе връчено на Krone в резултат
на проучване, проведено от списание Logistik
heute и асоциация Bundesvereinigung Logistik e.V.
(BVL). Общо 26 567 души са участвали в проучването за най-добрата логистична марка в категория „Ремаркета и каросерии“ през периода 13 декември 2019 г. – 29 февруари 2020 г.
В надпреварата са се включили над 250 марки, разделени в 12 категории. Сред тях са „Ванове и ванове за доставки“ „Ремаркета и каросерии“, „Железопътни транспортни услуги“, „IT за управление
на складове“, „Договорни логистични услуги“, „Товарни борси“ и др.
Поради карантинната ситуация Krone получи наградата по пощата.

Статистически данни на европейската организация за безопасност на въздухоплаването Eurocontrol показват, че спадът в търсенето на пътнически услуги извежда товарни хъбове, като Лайпциг Хале и Източен Мидландс във Великобритания, в топ 20 на летищата по отношение на броя обслужени полети.
Лайпциг Хале е класиран като четвъртото найнатоварено летище в Европа, докато година порано е бил на 68-о място. Източен Мидландс от
74-то се е преместил на 13-о място, летище Малпенса – от 21-во на 12-о, Кьолн-Бон се е подобрил
от 35-о на 8-о и Станстед – от 24-то на 19-о място. Франкфурт също се представя по-добре, премествайки се от 4-та позиция на челното място.
Други в топ 20 са летищата в Осло, Берген, Атина, Ставангер и Стокхолм.

mazhar@zeestershipping.com
sales@transocean.bg
Моб. тел.: +359 88 2927996

Ежеседмичен контейнерен сервиз
от и до Персийския залив
8
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Правят фотоволтаична гара
в Норвегия
Дружеството Bane NOR, управляващо жп инфраструктурата в Норвегия, планира да направи първата жп гара, която да произвежда електричество
от слънцето. За целта ще се монтират 4500 кв.м
фотоволтаични панели на новата жп гара Драмен. Те ще бъдат разположени на покрива на трите перона на гарата. Ще произвеждат възобновяема енергия за осветление и отопление на сградата
на станцията и техническите съоръжения. Този пилотен проект ще бъде завършен през 2024 г. Освен
положителното въздействие върху околната среда, слънчевите панели ще носят икономическа полза
за дружеството. Соларните панели ще са с живот
най-малко 25 години. Според изчисленията те ще покрият разходите, които дружеството ще похарчи
за разполагането им. В допълнение то планира частично да използва генерираната от слънцето енергия от съоръжението, за да захранва и други гари.

Пристанищните складове
се препълниха
Причината е натрупвания на контейнери в
пристанищата, които поради различни причини не могат да бъдат извозени до получателите си. Това принуждава портовете да търсят допълнителни площи за съхранение на контейнерите. Една от причините за задръстванията са карантинните мерки, поради които докерите не могат да стигнат до работните си места, за да разтоварят или натоварят корабите. Намаленото търсене принуждава крайните получатели да отказват вече поръчани стоки, които пристигат с контейнери. От друга страна задръстването на портовете с пълни контейнери води до недостиг на
празни, които са необходими за изпращачите.
Липсата на контейнери може да създаде проблем за износителите. Ако до 3 – 4 седмици пристигналите контейнери не се вземат от получателя, се връщат на товародателя. Много износители доставят стоките по CPT клауза на Incoterm, според която
продавачът поема разноските по освобождаването на стоката за износ и нейния превоз до местоназначението, а всички останали разноски се поемат от купувача. Така че
ако получателят не приеме товара, отговорността за него се поема от товародателя.
За разлика от края на март, когато имаше задръствания от контейнери в китайските
пристанища, през април това се наблюдава и в
Европа.
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Българският предприемач има имунитет
да се справи и с тази криза
Радосвет Радев, председател на БСК
Радосвет Радев и експертните екипи на Българската стопанска камара са „достатъчно упорити“
и не пропускат да дадат становище до компетентните институции по всяка тема, отнасяща
се до българския бизнес. Въпросите, които му зададохме, са свързани с пандемичната криза и
икономическите последствия от нея; с управленските, браншовите и мениджърските решения,
които трябва да се вземат; с умението да бъдат запазени хората и производствата. Като
журналист той не пропуска да ни напомни „колко трудно е да се пише за бизнес по време на
криза“. И да вдъхне кураж, че „нищо, което е било наистина ключово и значимо вчера, не може да
изчезне утре“.
– Г-н Радев, какво се случва в момента на икономическия фронт?
– На икономическия фронт се разразява непредвидима война. Знаем само, че воюваме с COVID-19, но
не са ясни нито размерите на щетите, нито силата на
воюващите, нито дали запасите ще стигнат, а най-лошото е, че дори не сме сигурни дали прилагаме правилната тактика и колко още може да продължи тази
война. Посрещнахме едни от най-светлите християнски празници в домашна изолация. Това не е продължителна Великденска ваканция, това са ежеминутни загуби на пазарни позиции и на квалифицирана работна
ръка. Най-страшното е, че започваме да губим способността не само да планираме, но и да мечтаем.

трябва да сме наясно, че банките имат естествената икономическа корист да съхранят длъжниците си,
за да получат все пак раздадените кредити в по-добри времена.
Към 15 април 2020 г. заявката на Фонда на
фондовете за подпомагане на малките и средните предприятия е обгърната в мъгла, неясна административна процедура, ограничени финансови средства. Ще бъде истински подвиг по начина, по-който на 14 април бяха представени нещата, който и да е предприемач да получи тази помощ. Икономика на кредит е нещо нормално, но
по-лошото е, че в момента спасителният план е
кредит.

«БСК апелира за създаването на Икономически кризисен щаб още от
началото на извънредното положение.»
– Решенията, които бизнесът и правителството
ще вземат през следващите няколко месеца, ще оформят нови бизнес модели за години напред. Каква е
оценката Ви за предприетите досега мерки от правителството?
– Оценката ми е изключително критична. На практика конкретни икономически мерки за бизнеса
няма. Прословутата мярка 60/40 е за запазване заетостта на хората. Държавата пресметливо е решила да
даде по-малко пари на предприятията срещу това да
даде много пари на безработните. Всъщност бизнесът
е оставен сам на себе си.
Мярката, която предприе Българската народна
банка за отсрочване до 6 месеца по лихви и главници към търговските банки, е добро решение, но
10
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– Експресно проучване на БСК сочи, че от мярката 60/40 ще се възползват не повече от 8% от
работодателите. Вярвате ли, че правителството ще
създаде работещи модели?
– Първите представени резултати от успеха на
мярката показват, че анкетираните от БСК предприятия са били по-големи оптимисти, отколкото показва действителността. Към 12 април от възможността
се бяха възползвали близо 2000 предприятия с общ
брой заети около 30 000 души според министър Деница Сачева. Това всъщност прави по-малко от 1%
от работещите български предприятия към началото
на март 2020 г. Ако все пак прогнозата от анкетата се
окаже вярна, то помощ по мярката ще получат около
250 000 работещи.

МЕНИДЖМЪНТ 11

«Екипът ни е съвсем сериозен, когато казва, че работата ни в извънредното
положение не само че не намалява, а се увеличава, защото и проблемите
идват с лавинообразна скорост.»
Не вярвам, че правителството ще успее да представи работещи модели, защото с действията си показа, че това е занимание за различни мозъчни тръстове – работодателски и синдикални организации и
на отделни предприемачи, като управителя на „Фикосота“ Красен Кюркчиев например. Той още в първите дни на извънредното положение предложи стратегия за справяне с епидемията с минимални жертви и
щети за икономиката, като се раздели обществото на
две групи според риска. Успоредно с това, заедно със
Стопанска камара – Шумен, предприеха дарителска
кампания „Помогни сега!“, която има страхотен успех
и увлече предприемачите и в други региони да помагат с финансови и материални средства.
Всъщност напълно разбирам невъзможността на
държавата да направи работещи модели за бизнеса.
Това е много по-трудна материя, отколкото да напра-

виш Национален оперативен щаб, който главно да забранява. Щабът на българската икономика трябва да
разрешава и Българската стопанска камара апелира за
създаването на Икономически кризисен щаб още от
началото на извънредното положение.
– Чест въпрос e коя тактика е по-добра – да нулираш приходите и да затвориш или да запазиш
трудовите договори и да издържиш 3 – 4 месеца
на ръба?
– Всеки предприемач знае отговора на този въпрос.
В условия на криза би трябвало не да нулира приходите, а да нулира разходите. В тази извънредна ситуация
трябва да съхраниш най-ценния си актив. Ако това са
хората, които години наред си обучавал – съхраняваш
тях, ако това са машините, които си изплащал и продължаваш да изплащаш – пазиш машините.
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Радосвет Радев е роден на 21 юли 1960 г. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е специализирал
маркетинг и мениджмънт в САЩ.
Професионалният му път е богат – журналист,
предприемач, преподавател, общественик. В момента е изпълнителен директор на „Дарик холдинг“,
председател на Надзорния съвет на „Доверие –
Обединен холдинг“ АД и председател на Съвета на
директорите на „Албена“ АД.
На 5 декември 2018 г. Радосвет Радев е избран
за председател на Управителния съвет на БСК.
Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ с
огърлие за особено значимите му заслуги в областта
на културата и е доктор хонорис кауза на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
Семеен, с четири деца.

Превозвачите запазват изплатените камиони и автобуси, нищо че в момента стоят на паркинга. Разбираемо е, че вече има толкова много шофьори в бюрата по труда.
– Има ли уплашени мениджъри на фирми, които не правят нищо?

– Колко месеца българската икономика може да
се държи на ръба?
– Това, което пропускаме, е, че има съществуваща българска икономика, която бързо се ориентира
към потребностите на самата криза. В самата криза вече има икономика. Задоволява се потребността от маски, дезинфектанти, защитни облекла, фармация. Услугите се адаптират към ситуацията – доставките на храна до вратата на дома, електронните разплащания, десетките приложения за по-бърз
достъп дори до лекар. Истината е, че икономиката
ни не е в размерите, в които съществуваше, и ключовият въпрос е дали ще се примирим с оборотите,
които реализира. Ако икономиката спре и никой не
работи, всички запаси ще свършат до края на първото полугодие. Но продължавам да смятам, че тази
криза е и възможност и че в момента се раждат новите бизнес модели, които ще променят икономиката на XXI век.

«Всяка индустрия може да промени своята икономическа карта
и да намали мащаба, но нито образованието,
нито здравеопазването, нито енергетиката,
още по-малко логистиката и транспортът ще изчезнат.»
– Не знам, може и да има уплашени. Всички твърдят, че това, което се случва, е нещо ново за човешката история. Но истината е, че членовете на Българската
стопанска камара, чиито бизнеси имам удоволствието
да познавам, са личности с удивителни стопански биографии. Една част от тях са преживели времената на
мутрите и кражбите, на дефлацията и хиперинфлацията, Виденовата зима и икономическата криза от 2009 г.
Силно вярвам в имунитета на българския предприемач.
Той е преживял толкова много, че има както моралните, така и волевите ресурси да преживее и това.
12
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– Може ли да се прогнозира какъв процент от
фирмите с отслабена финансова система преди
кризата ще фалират?
– Едва ли е възможно прецизно изчисление, но вероятно броят им ще е голям.
– Колко време ще трябва на тези, които не спират дейността си, да се възстановят до предкризисното си състояние?
– Изключително труден въпрос. Отговорът зависи не само от икономиката на България, но от иконо-
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мическото възстановяване на цяла Европа и съживяването на веригите за доставка от и към нашите контрагенти. Българската икономика е отворена и повече от половината брутен вътрешен продукт се реализира чрез износа.
– Ако правителството не създаде икономически
оперативен щаб, готова ли е БСК заедно с други работодателски организации да го създаде?

ски дейности. Екипът ни не е преставал да работи в полза на членовете на БСК и в моменти на възход, и в моменти на криза. Истината е, че компаниите ни търсят не
само за анализи, въпреки че „Капиталов пазар“ ЕООД е
дъщерно дружество на БСК и се занимава точно с изготвянето на икономически анализи и консултации. Бизнесът се обръща към нас, за да използва директни услуги. Още в първите дни на кризата правният отдел на
БСК беше залят от заявки за издаване на сертификати за

«В момента се раждат новите бизнес модели,
които ще променят икономиката на XXI век.»
– Не виждам особен смисъл такъв щаб да съществува сам за себе си. На бизнеса сега са му нужни управленски решения, които да променят правилата на
икономиката. Тези управленски решения са в правомощията единствено на държавата. За своята 40-годишна история БСК е доказала, че може да бъде отговорен
консултант и добър съветник. Ние ясно артикулираме
нуждите на своите членове и често имаме проактивно поведение, защото истината понякога е неудобна, а
да разбереш проблема и да търсиш неговото решение
е въпрос на дълг за една работодателска организация.
– Имате ли екипи, които да правят бързи анализи, за да помогнат на фирми да вземат адекватни
решения за следващите месеци?
– В Стопанската камара има експерти с богат опит
и се опитваме да покрием целия спектър от икономиче-

форсмажор с международна валидност. Част от служители на компаниите пък решиха да използват времето,
за да подобрят дигиталните си умения.
Счетоводният и правният отдел не спират да дават консултации по мярката 60/40, промените в сроковете за плащане, уловките в т.нар. мерки за бизнеса. Нека не забравяме, че ние сме и достатъчно упорити – не пропускаме да дадем становище до компетентните институции по всяка тема, която касае българския бизнес. Отделен е въпросът в чуваемостта и
разбирането на проблема…
И извън всичко това, което приляга на една работодателска организация, създадохме и електронна
борса за взаимопомощ, където всеки може да обявява какво търси или какво предлага за времето на кризата. Обявите са разнородни – от производители на
замразени прасета и кафе до лизинг на работници.

СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Списанието на БСК – Noblesse Oblige, излиза онлайн по повод 40-годишнината на БСК. То се изготвя изцяло от екипа ни и основният фокус е върху добрите примери в българския бизнес. Нали си давате
сметка колко трудно е да се пише за бизнес по време на криза. Чрез този брой на списанието се опитахме да вдъхнем оптимизъм на българския предприемач, като припомним, че родният бизнес е преживял
всевъзможни перипетии през последните 30 – 40 години, но всеки път е успявал да се изправи на крака и
с високо вдигната глава да продължи напред.

– Какво ще се случи с ключовите индустрии, без
които една държава не може да оцелее?
– Нищо, което е било наистина ключово и значимо вчера, не може да изчезне утре. Нищо необходимо не може да се превърне в спомен. Всяка индустрия може да промени своята икономическа карта и да намали мащаба, но нито образованието, нито
здравеопазването, нито енергетиката, още по-малко логистиката и транспортът ще изчезнат. Може да
се трансформират и модернизират, но няма да изчезнат.

«За своята 40-годишна история БСК е доказала, че може да бъде
отговорен консултант и добър съветник.»
– Давате ли в БСК онлайн съвети, правите ли
видеообучения?
– Даваме съвети и консултации, пишем становища, консултираме позиции, приемаме идеи – 24 часа,
7 дни в седмицата, по телефон, по имейл, в zoom,
skype, viber и всичко налично. Екипът е съвсем сериозен, когато казва, че работата ни в извънредното положение не само че не намалява, а се увеличава, защото и проблемите идват с лавинообразна скорост. В
Cisco Академията ни, която е и една от първите на Балканите, в момента има 30 курсисти, които преминават
през обученията за компютърни мрежи чрез видеообучение. Център „Външно сътрудничество“ към БСК набира участници за онлайн двустранни срещи за конференцията Applied Artificial Intelligence Conference, която трябваше да ни събере във Виена на 11 май, но сега
ще се проведе във виртуалното пространство и ще се
случат онлайн брокерските срещи между фирмите.
– Кризата завари много фирми, държавни, и
общински институции без достатъчна готовност да
взаимодействат със света дигитално. Ще настоявате ли фирмите да получат целева финансова подкрепа, за да внедряват скоростно високи технологии?
– Не само че ще настояваме. Това е приоритет на
Новия програмен период 2021 – 2027 г. Ще настояваме, както винаги, да има прозрачност на изразходваните средства и най-важното – видим резултат.
– В момент на криза умовете също могат бързо да се променят. Накъде ще тръгне промяната –
към национална изолация или към глобална солидарност?
– И двете са възможни. Тук отново излизат на преден план продължителността и дълбочината на кризата.
Аз съм и за двете, защото индивидуализмът в добрите
идеи на умните предприемачи ще роди нови продукти. А световната битка показва, че всички работят заедно. И тук е голямото предизвикателство – България да
заеме свое място със свои собствени продукти.
14
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– Коя държава според Вас взема най-адекватни
мерки за икономика в условия на пандемия?
– Моите фаворити са Чехия и Австрия. Те са първите държави, които разумно започват да либерализират ограниченията, но не на личността, а на индустрията. От това, че Чехия почти не пострада, тя продължава да купува възли, агрегати и отделни части, които
се влагат в крайните изделия. Заводите на „Шкода“ в
Чехия не затвориха за разлика от заводите на „Фолксваген“ в Германия.
– Коя европейска държава от ЕС може да бъде
лидер в създаването на друг тип политики и сътрудничество в Съюза?
– Приемам, че кризата е изпитание за всяка европейска държава и когато битката приключи, ще
видим коя се е справила най-добре.
– В какъв свят ще живеем и работим, след като
премине пандемията?
– Не знам, но си пожелавам да е по-добър! БСК
отбелязва може би най-печалния си юбилей. На
25 април Камарата навършва 40 години от своето
създаване. Тази годишнина е тъжна заради времето,
в което живеем, но вярвам, че следващите години
ще са по-добри за българското предприемачество,
за да са по-добри и за Камарата, и за всички нас,
които намираме смисъл в непрекъснатата борба за
конкурентоспособна родна икономика. Сега е борба за оцеляване на икономиката. После ще мислим
за конкурентоспособността.
Давам това интервю с цялото си уважение към
транспортния и логистичния бранш, защото са една
от най-важните индустрии в нашата икономика и икономиката на XXI век.
– Благодаря, г-н Радев! Честита 40-годишнина
на БСК! Пожелаваме здраве и сили на Вас и Вашия екип.
Богиня МАТЕЕВА
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Как се доставят охладени храни
в условията на пандемия

Експрес Дистрибюшън достига до над 650 магазина и хорека обекти
Как работи студената верига на доставки в условията на пандемия? Какъв е пътят на доставките
от складовата база до магазинната мрежа и хорека обектите? И как една софтуерна система
оптимизира процесите в склада? На тези въпроси ни отговарят от Експрес Дистрибюшън
– семейна фирма с опит в дистрибуцията и логистиката на бързооборотни стоки. Екипът
обслужва над 650 магазина и хорека обекти на територията на София-град и областта.

Д

ружеството стартира дейността си през 2014 г.
като семеен бизнес. Изборът на сфера на дейност е резултат от дългогодишния опит на семейство Цанкови в сектора на бързооборотните потребителски стоки и по-конкретно в логистиката и
хладилната дистрибуция на хранителни продукти. Семейството развива този тип дейност повече от 20 години и спрямо натрупаните знания и умения са разделили и управленските функции във фирмата. „Под
мое ръководство са маркетингът, продажбите и администрацията, а съпругът ми Константин Цанков управлява материалните запаси и логистичната дейност.
Разбира се, по стратегическите и финансовите въпроси вземаме решенията заедно“, разказва Диана Цанкова, управител на дружеството.

Над 650 артикула
Основно се дистрибутират продукти в премиум
сегмента, изискващи хладилно съхранение. Сред
тях са наложени брандове на пазара. „Предпочитаме да работим с по-малко на брой доставчици,
но когато изберем партньор, го представляваме в
пълнотата на портфолиото му“, отбеляза мениджърът. Поддържат се около 650 активни артикула. В
продуктовото портфолио са включени разнообразни категории стоки – млечни, месни, тестени продукти, маслини, яйца, салати, антипасти, биопродукти, десерти и напитки. Продуктите в портфолиото са подбрани така, че стоковите групи да имат
възможност да се съхраняват и транспортират заедно.
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Диана Цанкова, управител на Експрес Дистрибюшън, притежава богат опит в търговията и дистрибуцията в сектора на бързооборотните потребителски стоки. Преминала е през редица търговски обучения и мениджмънт програми за развитие. Трупала е добри практики като търговски директор в една от водещите компании – производител на хранителни продукти. В семейната фирма управленските дейности са разделени, като
под нейно ръководство са продажбите, администрацията и маркетингът.
Управителят споделя, че партньорства с утвърдени
брандове се печелят трудно, въпреки че пазарът дава
сигнали за промяна: „Спазването на поетите ангажименти е на първо място за нас, поради което бързо
успяваме да спечелим доверието на нашите партньори и клиенти. Показваме го постоянно и резултатите
са видими – новите партньори сами се появяват.“

Кризата забавя планирани проекти
В стратегията си за развитие екипът използва вече
изградени складови площи. Помещават се в складова база под наем в столицата, която делят със свой
партньор. Складът е с добра локация и комуникативност за зареждане на стоки от страна на доставчиците, а също и като мобилност за служителите. Базата
е изградена върху декар и четиристотин метра дворно място. Площта на склада е 920 кв.м. Разполага с
5 хладилни камери и отделно с площ за сухо съхранение. Палетоместата в склада зависят от начина на
усвояване на площта във всяка от камерите, като се
достига до 600 палетоместа. Тимът работи основно с
хладилна стока, която изисква температура на съхранение от 0 до 6 градуса. В плановете на мениджърите през тази година е било заложено фирмата да поеме 80% от капацитета на базата, но имайки предвид
извънредната ситуация, породена от коронавирусната
криза, проектът ще се забави във времето.

Помощта на технологиите
Планирането на наличности в склада се извършва на базата на договорения цикъл на зареждане с
партньорите. Внедреният софтуер дава възможност на
екипа да вижда заявеното количество спрямо наличността на ниво артикул и така се генерира заявка към
доставчика. Ключово за осигуряването на наличност е,
че с повечето от партньорите се работи на принципа
ежедневна доставка и могат да се правят заявки към
тях по няколко пъти на ден. Внедрено е приложение
16
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за мобилна търговия, разработено от българска технологична компания. Това е многофункционален програмен продукт за управление на търговски и складови процеси. Мобилни устройства се използват още от
входа, когато се получават стоките, и софтуерът обхваща всички процеси – от заявка до закриване на
плащане. От 3 години във фирмата се работи със счетоводна програма, вградена от същата технологична
фирма, с която са надградени и автоматизирани тези
процеси. По този начин екипът успява да оптимизира
и сървиса, като залага на един технологичен партньор.
„Софтуерният продукт, с който работим, съчетан с добри хардуерни устройства, оптимизира процесите и
ни дава необходимата информация за вземане на мениджърски решения“, споделя Диана Цанкова.

Разрастване на автопарка
Преди 5 години фирмата стартира с 4 транспортни средства. Днес вече разполага с 15 специализирани
буса, които поддържат хладилна температура от 0 до
6 градуса. Товароносимостта им е до 3,5 тона. „Имаме
готовност да продължим да инвестираме в автопарк,
но при създалата се ситуация в момента оптимизацията
и ефективното използване на ресурсите ще са ключови
за всяка фирма“, споделя мениджърът. Сред основните
специфики при доставката е, че не бива да се нарушава хладилният режим по цялата верига, защото това ще
влоши качеството на продуктите. Отговорността е голяма, тъй като техниката трябва да се контролира и да се
държи в постоянна изправност. Екипът успешно съумява да управлява процеса и до момента не се е сблъсквал със сериозен казус, но за да може да реагира при
възникването на такъв, поддържа резервни бусове.

Ексван и предварителни заявки
Предлагат се два вида дистрибуция – чрез предварителна заявка и чрез ексван продажби, с екип от мобилни търговски представители. Времето за доставка

ДИСТРИБУЦИЯ 17

КАК СЕ МОТИВИРА ЕКИПЪТ
В дружеството са заети 27 служители, като 5-има
от тях работят в склада, 5-има в администрацията,
а останалите участват пряко в процеса на продажба. „Стремим се да бъдем отговорни и честни в отношенията си с нашите служители. Използваме мотивираща схема за възнаграждение, обвързана с резултатите; провеждаме фирмени обучения и събития; в допълнение предоставяме преференциални
условия за закупуване на продукти от склада, месечни ваучери за храна и т.н. Но това го правят много фирми. За нас най-важното са фирмената среда
и отношенията с нашите служители. Това е ключово,
за да идват с желание на работа и да се чувстват добре в нашия микроклимат“, споделя Диана Цанкова.
е от първостепенно значение за температурно контролираните стоки. До по-голямата част от клиентите стоката достига два пъти в седмицата, по предварително
съгласуван график. Срокът на изпълнение на заявките
е 24 часа от тяхното подаване за клиентите, с които се
работи с предварителна заявка. Чрез услугата ексван
се осъществяват ежедневни доставки към магазините.
Дистрибутират се хладилни продукти до над
650 магазина и хорека обекти (хотели, ресторанти и
кафетерии) на територията на София-град и областта. От старта на дейността на дружеството основен
фокус е поставен върху магазинната мрежа. През последните години екипът успява да осъществи партньорства и с клиенти в хорека сектора. „В рамките
на коронавирусната криза секторът е напълно блокиран и търговията е спряла. Това, което се случва в този
сектор, ще повлияе на търговията като цяло. За всички вече е ясно, че идват трудни времена и ние трябва
да сме готови да преминем през тази стагнация“, коментира управителят.

сподели управителят и подчерта, че обратната връзка от пазара е много важна индикация, според която
фирмата се стреми да адаптира бизнеса си.
Гена ЦВЕТАНОВА

Изпитанието COVID-19
Като почти всеки бизнес сектор дистрибуторският
също е изправен пред изпитанието COVID-19. В кризисна ситуация се наблюдават сериозни забавяния и
прекъсване на производствата и снабдяването, а хранителните магазини бързо се изпразват. По думите на
Диана Цанкова най-тежко е било в първата седмица
от обявяване на извънредното положение в страната, когато хората се презапасяваха, а заявките са били
в пъти спрямо регулярните. „Имахме забавяния в зареждането на някои категории, а на други се увеличи
честотата на доставка. Това създаде доста трудности в
организацията на работа, голяма част от клиентите излязоха извън графика на доставка и се чакаше дълго
за прием стока, което забави и доставките по маршрути. След първата седмица работата се нормализира, но най-голямото притеснение на всички в бранша
в момента е управлението на наличностите. В тази несигурна обстановка намалихме наличността на продуктите с по-кратък срок на годност, както и на продуктите за насипна витрина. Потреблението се преориентира към пакетирана стока, към по-големи разфасовки и промяната изисква бързина и адаптивност“,
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Екипите ни познават пазарите
и рисковете при кризи

Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет
Веригите на доставки бяха едни от първите, които се срещнаха на предната линия с коронавируса.
Доставките на суровини, които заводите чакат, транспортирането на готовите продукти
по нови маршрути, търсенето на бързи и зелени коридори – всичко това изправи логистичната
индустрия пред сериозно предизвикателство. Потърсихме Наталия Иванова, за да ни разкаже за
опита на един голям производител в управлението на веригата на доставки. Този сложен процес
в Алкомет е функция от работата на всички основни звена в компанията, но в голяма степен
зависи и от нейните логистични партньори.

– Г-жо Иванова, как се прави добра логистика
по време на пандемия? Наруши ли COVID-19 Вашата верига на доставки?
– Ние работим с логистични фирми и политиката на Алкомет винаги е била да създаваме ясни и прозрачни правила и да залагаме на дългосрочни взаимноизгодни партньорства. Това определено ни помага в
трудни ситуации. Макар тази криза да е уникална по
своя характер, нейните отражения върху логистичния
процес не се различават съществено от редица други кризисни ситуации на транспортния пазар, с които
сме се сблъсквали в практиката си. В началото на кризата с COVID-19, докато държавите се синхронизират
в осигуряването на т.нар. зелени коридори, в комбинация с дългите карантинни периоди на шофьорите,
изпитвахме затруднения с намирането на транспортни
средства. Но ситуацията вече е нормализирана и има
добро предлагане на транспортната услуга.
Алкомет генерира над 65 000 т готова продукция
годишно, като това ни прави един от най-големите
товародатели в страната. При избора на доставчици
и видове транспорт следваме подхода на оптимално
разпределение на обемите произведени продукти,
като определяме броя на доставчиците на транспортни услуги и разпределяме товарите за изпращане чрез сухопътен, морски и интермодален превоз. Диверсификацията на структурата на доставчиците е според техния профил – спедитори и пре18
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возвачи, за да използваме максимално естествените предимства, които имат в различни пазарни ситуации. В извънредни ситуации като тази, предизвикана от COVID-19, поставяме акцента си върху засилване на вътрешната и външната комуникация и подготовката на планове за действие с всеки от нашите партньори, които обслужват засегнати от кризата
дестинации. Много е важно да се използват и други
видове транспорт, алтернативни на сухопътния, там
където са приложими. Непрекъснато правим анализи
на данните и решенията на държавните институции,
които засягат функционирането на транспортния пазар. Изключителна роля във всяка кризисна ситуация
имат високият професионализъм и опитът на екипите, които работят в Алкомет, както и изграденото доверие между нас и партньорите ни.
– Откъде пристига суровината за производството на Алкомет?
– Основната суровина за нашето производство е
първичен алуминий, който се доставя предимно от
Русия и по-малко от страни в Близкия изток. Легиращите елементи се доставят от Китай и Европа на спотпринцип. За доставките на първичния алуминий традиционно имаме годишни договори за основната част
от необходимите обеми, но запазваме своята гъвкавост, като поддържаме активни отношения с голям
брой потенциални доставчици посредством спот-доставки на малки количества.
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Валцовият цех, където годишно се произвеждат над 18 000 тона домакинско фолио
– Какво е характерно за доставките до Шумен?
Доставчиците ли ги организират, или Вие?
– В отдел Доставки на Алкомет работят добре подготвени специалисти, които умеят да подбират условията на доставка така, че да минимизират риска по
време на транспорт при възможно най-добрите условия. Опитът ни показва, че за значителна част от доставките е най-добре ние да организираме транспорта, като по този начин стимулираме местната транспортна индустрия и използваме нейните конкурентни
предимства.
– Как е организирана вътрешноскладовата логистика на суровините? За колко дни държите материали в запас?
– Нашата стратегия е да не съхраняваме големи количества суровина на територията на предприятието, защото това блокира финансов ресурс и натоварва складовите площи. За складиране използваме площадките
на пристанищата във Варна и склада на митническия ни
агент, като се стремим да купуваме толкова, колкото е
нужно за непосредственото ни производство. Обичайно
поддържаме наличност от суровина на пристанище за
около 2 – 3 месеца. За съжаление, динамичната среда, в
която живеем през последните няколко години, търговските войни и свързаните с това непрекъснати промени в митническите и търговските условия на нашия пазар понякога ни изправят в по-сложни ситуации, когато
се налага да пренебрегнем утвърдените политики и да
действаме според наложените условия. За да поддържаме оптимални нива на запаси от материали, всяка седмица правим анализ на складовите наличности, тяхната обращаемост в производствения процес и сроковете, необходими за доставката им. За да избегнем прекомерно запасяване, но и да се предпазим от твърде ниски складови наличности, сме разработили инструменти
в нашата ERP система, които ни дават достатъчно време
за реакция в критични ситуации.
– В завода има автоматизирана линия за опаковка на пресована продукция и логистичен терминал. Накъде тръгват готовите продукти оттам?
– Основният пазар на Алкомет е в Европа – 95%
от продукцията се реализира в Германия, Полша, Италия, Испания, Франция, Австрия, Великобритания,
Дания, Белгия и други страни.
– С какъв транспорт пътуват стоките към Европа? А към Америка?
– При доставките си в Европа основно използваме сухопътен транспорт. Той е най-предпочитан от на-

Складът на валцовия цех

шите клиенти поради краткото транзитно време, което им дава гъвкавост на доставките. Опитваме се максимално да налагаме морския транспорт за по-отдалечените дестинации в Европа и част от нашите клиенти
успешно се адаптират към по-дългото транзитно време. Частично използваме интермодални решения, но
този сегмент от нашия транспортен пазар все още не
е добре развит. Доставките до Америка и Африка извършваме с контейнерен транспорт.
– Има ли специални изисквания към транспортирането на профилите и лентите за автомобилната индустрия?
– Насочили сме всички усилия към постигането на
успешна сертификация по автомобилния стандарт за
пресовото ни производство. Валцовото производство
предстои да извърви дългия си път към същата сертификация. В края на миналата година Алкомет беше номиниран като доставчик на голям автомобилен производител. Транспортирането на частите за този клиент
ще се извършва в опаковки на клиента за многократна
употреба, които ще имат също толкова сложна логистика и планиране, както на самото готово изделие. Това
е ново предизвикателство за нас.

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
Наталия Иванова е бакалавър по приложна
лингвистика (английски и френски език) на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, и магистър по индустриален мениджмънт на
Техническия университет във Варна. Работи в Алкомет АД от 2003 г., а в сферата на доставките в
Алкомет е от 2006 г. Преминала е през цялата организационна структура на дирекция Верига на
доставки – от експерт, през ръководител отдел до
настоящата позиция на директор Верига на доставки, която заема от 2014 г. Любимото є мениджърско правило е: „Преди да станете лидер, успехът се състои единствено в това да растете. Когато станете лидер, успехът се измерва с растежа на другите.“

– С каква софтуерна система управлявате доставките?
– Използваме основно данните, генерирани посредством нашата ERP система, която сме доразвили
с функционалности за анализ и проследяване, разработени от ИТ специалистите ни.
– Кое за Вас като мениджър е най-голямото предизвикателство в управлението на веригата на доставки?
– Споменах, че предизвикателствата идват от постоянно променящата се външна среда на търговски
войни и кризи, които поставят на изпитание подготовката и професионалните умения на търговците. Известно е, че кризите дават възможности и търговците
по доставките трябва добре да познават средата и пазарите, на които работят, да са винаги нащрек, за да
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използват всички възможности за закупуване при найдобри цени и договаряне на най-добри условия. Важни са и уменията на хората да се предпазват от рискове и да доставят навреме, за да осигурят непрекъснат производствен процес, а оттам и сигурност на
доставките към клиентите. Отговорността към всичко
това е ежедневното ми предизвикателство.
– Ваш колега каза, че логистиците са като въжеиграчи, жонглиращи със стъклени предмети. Кое
е най-вълнуващото и най-стресиращото в работата Ви?
– От гледна точка на почти 15-годишния опит, който имам в доставките на Алкомет, най-вълнуващото
преживяване са новите проекти, в които компанията
се впусна в последните няколко години, и то е в начина, по който са организирани процесът на достав-
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Новият валцов цех, където е разположен студеновалцов стан
за валцоване на ленти от последно поколение
ките и начинът на работа на екипа от търговци. Работи се всеобхватно и всеотдайно с максимално разбиране за процесите, често отвъд обичайните познания
за заеманата позиция. Ние участваме в целия процес
– от проучването на всяка стока до крайната реализация на доставката и след нея, до пълното приключване на работата по проектите. За това е необходимо не просто умение, а и сърце. Смея да твърдя, че
екипът, с който работя, има сърце за работата, която извършва. Сигурна съм, че не само за мен, но и за
всички колеги от нашата професия най-стресиращо е
лошото планиране на доставките или липсата на такова, независимо какви са те – суровини, материали,
резервни части и др. Това поставя на изпитание уменията на търговеца, изправен пред подобна ситуация.
– Често се говори за откриване и мотивиране на
таланти и лидери във веригата на доставки. С какъв
екип работите и как се развиват хората, занимаващи се с логистика в Алкомет?
– Логистиката на Алкомет се управлява от две отделни дирекции: Верига на доставки, която се занимава с
доставянето и складирането на суровини и материали
за дейността на Алкомет, и Логистика, която се занимава с опаковането на готовата продукция, организация на
транспортирането и експедицията є към клиентите.

Новата 2500-тонна преса SMS HybrEx
В структурата на дирекция Верига на доставки работят общо 16 души, разпределени в два отдела. Отдел Доставки се грижи за доставката на всички нужни за дейността на предприятието суровини, материали, резервни части, консумативи и услуги, а отдел
Складово стопанство отговаря за правилното приемане, складиране и изписване на доставените стоки към
вътрешните клиенти на компанията (заявителите от останалите дирекции).
В дирекция Логистика работят около 150 души,
разпределени в звена Опаковка валцов цех и Опаковка пресов цех, специализирани в опаковането на готовата продукция, и отдел Логистика, където се организират експедицията на готовата продукция и обезпечаването на транспортните средства.
Алкомет е социално отговорно предприятие, основен дарител в града и региона. На своите служители
Алкомет осигурява добри социални придобивки и високо заплащане, има стабилна, ясна и дълготрайна позиция и политика като работодател, което се цени високо, особено в критични ситуации като настоящата.
Често в Алкомет казваме, че сме едно семейство.
Инвестираме време, усилия и средства в изграждането на млади, инициативни и успешни служители.
Богиня МАТЕЕВА

ИНВЕСТИЦИИ В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВА
Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Фирмата има три
основни производствени направления – леярско, валцово и пресово. Компанията предлага широка гама алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковъчно фолио, финсток, алуминиеви листа и ленти, стандартни
и профили по чертеж на клиента. В Европа и САЩ се изнася 95% от продукцията.
Инвестициите в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности е непрекъснат процес в Алкомет. На етап финализиране е мащабна тригодишна инвестиционна програма на дружеството. Завършен е новият валцов цех, където е разположен студеновалцов стан за валцоване на ленти от последно поколение, със съпътстващи го съоръжения, като в момента текат пробни тестове. Очаква се цялостното съоръжение да заработи с пълния си капацитет
до средата на 2020 г. Финализират се инсталирането на машината за шлайфане на валци, преустройството на наличните
5 електросъпротивителни пещи за отгряване на алуминиево фолио, за работа с природен газ във валцов цех.
Новата иновативна 2500-тонна преса за производство на специални алуминиеви профили работи вече с пълен капацитет, също както и новата линия за леене на рулони.
В края на януари тази година бе анонсирана поредната инвестиционна програма на Алкомет – обособяване на цех
за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения, в рамките на производствената база на дружеството. Инвестицията е изцяло свързана с разширяване дела на продуктите на Алкомет за автомобилната индустрия.
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Модерна фабрика събира
науката и новите технологии
Пловдивската фирма Витанеа
инвестира 1 500 000 лв. в зелена база
В базираната в Пловдив фабрика Витанеа се произвеждат близо 30 вида функционални продукти.
Екипът от технолози работи с две научноизследователски лаборатории, като всеки продукт
минава през дълъг период на тестване, докато стигне до крайните клиенти. Стоките се
дистрибутират до търговските вериги в България и се изнасят за Европа, САЩ и Азия. През
миналата година дружеството отваря вратите на нова модерена производствена база. При
проектирането є е заложено изцяло на принципите на зелената архитектура и устойчивото
развитие.

С

емейната фирма е учредена през 2003 г. от
проф. д.х.н. Христо Крачанов. Неговите дългогодишни изследвания в търсенето и създаването
на т.нар. функционални храни започват през 1978 г.,
т.е. производството на част от продуктите стартира
още преди 42 години. „Първо започнахме със сиропи, а малко по-късно с нектарите от т.нар. антоцианови плодове“, разказва д-р Благовеста Крачанова, дъщеря на основателя на фирмата и един от управителите в дружеството. Благодарение на въведените оригинални технологии в продуктите се запазват 70 – 80%
от антиоксидантната активност на използваните плодове. В пловдивската фирма са заети 16 души. По-голямата част от производствения персонал са технолози.

Зелената архитектура
Стратегията за развитие на ръководството на фирмата, освен към оригинални производствени технологии, е насочена и към инвестиране в енергийно ефективна база. Така през 2017 г. се взема решение за разширяване и се започва изграждането на нова фабрика,
на терен в местността Гъсти могили, част от който собствениците планират да превърнат в овощна градина.
През май 2019 г. строителните дейности приключват и
производствените инсталации и машини от стария производствен цех в село Куртово Конаре са преместени
Производственият капацитет е над 1000 тона годишно
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в новата база. Инвестиционното намерение е да се събере на едно място цялата производствена, научна и
административна дейност на фирмата. Общата инвестиция в базата дотук е около 1 500 000 лева.
При проектирането на базата е заложено изцяло
на принципите на зелената архитектура и устойчивото развитие. През последните две години проектът и
строителството на новата фабрика получават и много
отличия. „Проектът е направен с изключително внимание при структуриране на урбанистичния пейзаж.
Фабриката и прилежащата є среда естествено преливат в полския пейзаж на земеделските земи наоколо. Чистият обем и плавната крива на покрива създават усещане за ефирност, размивайки материалните
граници на плътния обем на сградата. Силуетът е елегантен, но и същевременно олекотен и стегнат, като
фасадата е отворена към югоизточното слънце с прекрасна гледка към бъдещата овощна градина и планините в далечината. Авангардното решение на покрива
е съчетано с прецизна функционална планировка, отличен микроклимат и висок комфорт на обитаване“,
описва модерната база д-р Крачанова. Плановата схема е резултат от прилагането на вече изпитани практични производствени схеми – правоъгълен контур с
еднакви оси и унифицирана конструкция без вътрешни подпори, която осигурява функционалност и гъвкавост на пространството.
Фабриката е разделена на три зони – производство на напитки,
на хранителни добавки и административен сектор
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Всеки продукт минава през дълъг период на тестване, докато
стигне до крайните потребители

Аутсорсната логистика
Произвеждат се близо 30 вида функционални продукти
Фабриката е разделена на три зони – производство на напитки, на хранителни добавки и административен сектор с обща площ 1695 кв.м. И двете производствени зони са въведени в експлоатация. Разположени са на първо ниво, върху площ от 1351 кв.м. В
тях има складове за суровини, производствени помещения, складове за готова продукция и хладилна камера. Административният сектор, който включва изследователски лаборатории и офиси, е разположен на
второ ниво, но все още не е въведен в експлоатация.

Функционални храни
Асортиментът на Витанеа включва плодови сокове,
нектари, сиропи, чай от арония, гранулирани пектини, като много от продуктите са диетични. Основните
продукти се произвеждат на базата на плода арония.
Полезните свойства на произвежданите във фабриката
функционални напитки, нутрацевтици и лечебни храни се изследват в научни звена на медицинските университети в Пловдив, София и в други научни медицински звена.
Производството на плодови сокове се базира на
няколко патента на фирмата, издадени от българското патентно ведомство и регистрирани в САЩ, Германия, Франция и др. Чрез тези патенти се постига максимално запазване на биологично активните вещества
на плодовете и във висока степен се извличат от плодовата маса различните естествени багрила (главно
флавоноиди) и витамините. Прилагането на относително ниски температури на обработка осигурява запазването в максимална степен на свежестта на плодовите сокове, а оттам и на получаваните от тях плодови сиропи и нектари. Производствените инсталации в новата база имат висок производствен капацитет при едносменна работа (над 1000 тона годишно).
„В коронавирусната криза икономическото положение на почти всички производствени фирми в България стана доста тежко. Това се отнася както за цената на използваните суровини, в нашия случай главно плодове и захар, така и за транспортните разходи.
Затрудненията в търговската дейност на хранителните
магазини се отразява негативно и върху пласмента на
хранителните продукти. Нашите отношения с доставчиците на основните суровини са все още добри. Но
цените на някои основни суровини растат с всеки изминал ден. Проблемът с цените произтича от общата конюнктура в момента. Доставката на суровините
също така е забавена“, споделя д-р Крачанова.

Във фирмата се използват различни методи за прогнозиране на количествата суровина, които се поръчват и поддържат на склад. При прогнозирането, управлението на доставките и складовите операции, както
и при счетоводството основен помощник е внедрената софтуерна програма.
За разпространението на продуктите в магазинните
мрежи екипът работи основно с дистрибутори. Също
така ползва услугите на транспортни фирми както за
българския пазар, така и за износ. Основните клиенти в
България са фирми за дистрибуция на храни и безалкохолни напитки, които зареждат магазините в страната.
В момента дружеството работи с 6 български търговски
вериги, като стратегията е да разшири партньорствата.
Много от продуктите се произвеждат специално за
азиатския пазар. Изнасят се за Япония, Южна Корея
и Сингапур. Продукти се експортират и до Румъния,
Гърция, Сърбия, Словакия, Турция, Испания, Великобритания, Австралия и САЩ. За извършване на износа се партнира с транспортна фирма, която са занимава с доставките по вода и суша. Мениджърът поясни, че заради пандемията в цял свят към момента
фирмата не извършва износ.

Научноизследователски лаборатории
„Преди повече от 30 години моите родители –
професор Христо Крачанов и доцент Мария Крачанова, създадоха Лабораторията по биологично активни
вещества в Пловдив, която е част от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Тази
лаборатория се самофинансираше с продуктите, които баща ми и колективът създаваха през годините. В
Университета по хранителни технологии баща ми създаде и Научноизследователска лаборатория по екологични и функционални храни. След създаването на
фирмата продължихме да финансираме и двете лаборатории, тъй като сме убедени, че без научните изследвания няма как да се постигнат значими резултати“, разказва мениджърът.
За разработването и изследването на нови функционални храни проф. Крачанов създава и нова научноизследователска фирма през 2010 г. – Иновативно-технологичен център в Пловдив. Той се занимава
с изследване на полезните свойства на българските
билки и плодове, както и с разработването и внедряването на технологии за нови функционални храни и
нутрацевтици.
Гена ЦВЕТАНОВА
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Съвременни системи и решения A-Ward
Разработването на съвременни системи и решения за високоефективно товарене и
разтоварване на насипни товари дава възможност на клиентите на A-Ward да увеличат своята
производителност и конкурентоспособност. Официален представител на A-Ward за България е
Роланд Трейдинг ООД.

К

омпанията A-Ward е основана през 1999 г. в
Нова Зеландия от Саймън Уорд. Първоначално Уорд започва да разработва приспособления,
които да подпомогнат работата на фирмите, занимаващи се със събаряне и разрушаване на сгради. Те
незабавно дават положителен ефект в тази силно конкурентна индустрия, като подобряват ефективността и
повишават рентабилността на компаниите, занимаващи се с такъв тип дейности.
Повратна в историята на A-Ward е 2006 г. Тогава е
изобретен един от най-успешните и продавани продукти на компанията – повдигачът MiTilt™, даващ възможност за зареждане на контейнерите, докато са изправени под ъгъл 90 градуса. MiTilt™ намира широко
приложение в рециклиращата промишленост. Днес
този продукт се използва от клиенти в над 50 страни
по света и се смята за едно от най-големите изобретения в сферата на боравене с насипни товари.
MiSlide™ е друга иновация с успешно приложение, изобретена от A-Ward. Тази ултрабърза технология за зареждане на контейнери подобрява ефективността и повишава безопасността.
Като изобретател на продуктите MiTilt™ и MiSlide™
екипът на A-Ward продължава да предлага нови идеи
и начини за усъвършенстване на работата с насипни
материали. Свежото мислене и патентованите технологии на компанията, някои от които многократно получават престижни международни награди, са сред
определящите стандарта в този бранш.
Всички продукти на A-Ward са с високо качество и
изключително ниво на издръжливост. Неслучайно мар-
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ката е добре позната в рециклиращата промишленост
именно заради надеждността и здравината на предлаганите системи. Тъй като най-често те се използват за
работа на високорискови индустриални терени, компанията много държи на безопасността.
A-Ward разполага с международна обслужваща
мрежа, която освен сервиз предлага и пълно обучение и експертни съвети за работа с оборудването, за да бъде постигната максимална ефективност.
Тъй като всеки бизнес е различен, всяко решение,
което A-Ward предлага, е уникално. Към всеки клиент има индивидуален подход, целящ да се постигне
най-добрият резултат, отговарящ на нуждите на дадената фирма.
Освен в рециклиращата промишленост системите на A-Ward имат приложение в селското стопанство.
Например технологията за контейнеризация може да
помогне на фирмите и производителите от селското стопанство да доставят своя продукт на пазара побързо, а също и да подобри процесите на товарене и
разтоварване, хигиенните условия и безпроблемното
преминаване на границите.
От компанията са готови да правят конструктивни промени по всеки от своите продукти, така че
да се отговори най-точно на потребностите на клиентите. A-Ward може да предложи и индивидуални
проекти, разработени специално за производствените условия на клиентите, чрез които се увеличава
ефективността на цялостната работа на всички товарни и разтоварни операции в зависимост от конкретните изисквания.
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Системите за контейнеризация на насипни товари
могат да предложат редица предимства:
❖Подобряват финансовото състояние на фирмите
чрез замяна на големите складови запаси от насипни продукти с по-ефективното постоянно движение
на контейнери с насипни товари.
❖Позволяват на производителите и купувачите да
търгуват директно контейнерни партиди.

❖Спомагат за по-бързо натоварване и постигане на
оптимизирано тегло на контейнера благодарение на
повдигачите MiTilt™.
❖Позволяват контейнерите да се използват като силози. Те могат да се разтоварват, когато е необходимо.
❖Намаляват риска от заразяване и влага чрез използване на специално произведени от A-Ward уплътнения за контейнери.
❖Елиминират проблемите със запрашаването, съпътстващо товаренето с въздух под налягане и с лентови транспортьори.
❖Позволяват измерването на теглото на контейнера
по време на товарене, като така се избягва двойното товарене.
❖Спомагат за създаването на по-безопасна работна
среда чрез използване на дистанционно управление
и вградени функции за безопасност.
❖Товаренето се извършва лесно само от един оператор.

тел.: 02 80 66 222, www.roland-terex.com

СИСТЕМИ ЗА ТОВАРЕНЕ
И РАЗТОВАРВАНЕ НА НАСИПНИ ТОВАРИ

Мартин СЛАВЧЕВ
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Черен лебед носи
нови нива на бизнес общуване
Глобализацията върви към корекция.
Какво ще се случи с глобалните вериги на доставки?
Променени маршрути, по-дълги транзитни времена, празни кораби, намален капацитет, осигуряване
на „зелени коридори“ за тежкотоварните камиони, трансформиране на пътнически в товарни
самолети – това са малка част от отраженията на коронавирусната криза върху веригите на
доставки. Докато морският и въздушният транспорт изпитват „ефекта на камшика“, жп
превозите стават по-ефективни за извършването на доставки между Китай и Европа. Екип на
сп. Логистика проследи публикуваните през април прогнози и анализи на финансови експерти и
специалисти по глобална логистика, търсейки отговор на въпросите: Ще рискуват ли индустриите
по-малко след пречупването? Ще стават би веригите на доставки по-къси след скъсването?

К

огато светът започна да се бори с коронавируса, веригите на доставки се оказаха на предния
фронт и в непосредствена близост до обществото. В началото на годината, докато COVID-19 оказваше своето влияние върху Китай, експертите се фокусираха върху „сътресенията в доставките“. Това бяха
смущения в наличността на стоки, доставени от Китай – както готови продукти за продажба, така и суровини, използвани във фабриките. Компаниите бяха
объркани какво производство е възможно и какво
търсене може да бъде удовлетворено, посочиха експертите от швейцарския институт IMD и предупредиха, че сега не е моментът да се мисли за устойчивостта на веригата на доставки. Тъй като пандемичната
криза се задълбочи и държавите започнаха да въвеждат по-строги мерки и блокировки по границите, веригите на доставки се сблъскаха с непознати ситуации
– системни сътресения при търсенето, когато хората се презапасяват с потребителски стоки. COVID-19
подложи на изпитание всички видове транспорт, а редица икономисти прогнозират дълбока рецесия с неопределена продължителност.

Икономическото объркване
СOVID-19 паникьоса държавници и експерти, които трябваше да намерят решения как фискалната и
монетарната политика могат да помогнат на бизнеса. Оказа се, че те са готови да помогнат при проблеми с краткосрочната ликвидност, но не могат да предотвратят просрочия по дълговете на компаниите или
да рестартират бързо икономиката след шока от пандемията.
26
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Само за две седмици през април една от големите рейтингови агенции Fitch Ratings чувствително влоши прогнозата си за световната икономика.
В началото на април предсказваха -3,3% спад на брутния вътрешен продукт на САЩ, сега е -5,6%. За Еврозоната предсказваха спад от -3%, сега е -7%. За Германия вече очакват -6,2%, Франция -7%, Италия -8%,
Испания -7,5%, Канада -5,6%, Австралия -5% и дори
за Швейцария -6,5%. На никого няма да се размине.
И ако при финансовата криза през 2009 г. световната
икономика е имала спад от -2%, сега прогнозата наближава -4%.
Пазарът на шосейни товарни превози в Европа
може да се свие с почти 20% през тази година заради пандемията според анализаторите от Transport
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Intelligence (Ti). В доклад на компанията се посочва, че при оптимистичен сценарии европейските превозвачи могат да се надяват на свиване от 4,8%, а
при най-неблагоприятен – на 17%. Прогнозира се, че
големите пет европейски пазара (Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия) ще претърпят намаление от 5,6% при оптимистичен сценарий и
21,3% при най-неблагоприятен.
Според прогноза на Световната търговска организация (СТО) през 2020 г. световната търговия ще
се свие между 13% и 32% Почти всички региони
ще претърпят двуцифрен спад в обема на търговията
през 2020 г., като износът от Северна Америка и Азия
търпи най-тежки загуби. Износът от Европа може да
се понижи с близо 30%.
От СТО посочват ролята на веригите за създаването
на стойност и търговията с услуги като аспекти, отличаващи сегашния спад от финансовата криза. Търговията
с услуги може да бъде най-пряко засегната от COVID-19
заради ограниченията при транспорта и пътуванията.
Търговията вероятно ще спадне по-рязко в сектори,
характеризиращи се със сложни вериги за създаване на стойност, особено в електрониката и автомобилните продукти. Според данните на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие, за търговията с продукти с добавена стойност делът на добавена стойност от чужбина при износа на електроника
е около 10% за САЩ, 25% за Китай, над 30% за Корея, по-голям от 40% за Сингапур и повече от 50%
за Мексико, Малайзия и Виетнам. Вносът на ключови
производствени ресурси вероятно ще бъде прекъснат
от социалното дистанциране, което доведе до временно затваряне на фабриките в Китай, а по-късно в
Европа и Северна Америка.

Финансовата подкрепа
Страховитите прогнози не означават, че глобалната търговия е спряла. Производителите в Китай увеличават обемите и доставят стоките си по море и с влакове възможно най-бързо. Скоростта, с която финансовият свят ще помогне на фирмите, е от решаващо
значение за предотвратяването на заплахи от появата на конкуренти от други страни и региони по света.
„Настоящият стрес върху световната търговия
може да отслаби паричния поток на всяка компания от веригата на доставки, тъй като поръчките и изпълнението на доставчиците се прекъсват и потребителското търсене спада. Компаниите, които вече са
с голям заем, могат да не са в състояние да удължат
своите банкови кредитни линии. Тук може да влезе в
сила специализираното търговско финансиране, наричано за кратко AR, което оптимизира нуждите на
оборотния капитал чрез професионално управление
и финансиране на вземанията. Това е гъвкаво решение за ликвидност и може да бъде спасител в ситу-

ФИНАНСИСТИТЕ СЪВЕТВАТ
Дръжте отворени комуникациите, банките и други финансови източници.
Вземете държавни помощи за бизнеса.
Дръжте под строг контрол длъжниците си.
Намалете всички възможни разходи.
Непрекъснато анализирайте паричните потоци и актуализирайте бюджета си.
Дайте бонуси на най-добрите си клиенти и трупайте капитал
на доверие.
Вземете важното решение кое е ядрото на екипа ви и кои са
талантите, без които не можете да продължите напред.
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Сега е подходящият момент бизнес лидерите да обмислят колко добре са оборудвани организациите им за внезапно променения свят
ации, в които износителите са стресирани и се нуждаят от оборотни средства за изпълнение на поръчките“, смятат експертите от Stenn Group. (Компанията купува вземания, освобождавайки оборотни средства за търговци и доставчици, ангажирани с международна търговия).
Програмите за финансиране на вземанията са финансов инструмент, използван от банки и други финансови институции за намаляване на ликвидността и
риска. AR финансирането на търговските вземания решава класическа дилема в международната търговия.
Доставчикът предпочита плащане в момента на доставката на стоките. Това осигурява авансови пари за
заплащане на служителите и закупуване на суровини
за следващата поръчка. Освен това може да елиминира риска купувачът да не плаща по пътя на стоката.
Въпреки това купувачът на стоки от внос предпочита
да плати по-късно и често изисква условия за отворена сметка от 30, 60, 90 или повече дни.
AR финансира преодоляването на тази времева
дупка. При този вид финансова трансакция финансовата компания закупува вземанията и авансово изплаща сумата на фактурата на доставчика по време на
доставката – намалена с малка отстъпка. На датата на
падежа вносителят плаща пълната сума на фактурата
на финансовата компания.
„Коронавирусът хвърли светлина върху нестабилността на световните вериги за доставки и много индустрии по света ще диверсифицират и разширят веригите си за доставки, създавайки нова ера за глобалната търговия. Очакваме също така някои производства да се доближат до дома, за да контролират подобре снабдителните вериги“, убедена е Керстин Браун, президент на Stenn Group.
28
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Ефектът на камшика
Контейнерното корабоплаване стана ранна жертва на COVID-19. Товародателите и спедиторите бяха в
шок от невиждано досега масово отменяне на редовни линейни плавания. В много пристанища складовете достигнаха критичната граница на капацитета си,
тъй като голяма част от стоките, предназначени за Европа, останаха в Азия.
Броят на т.нар. празни плавания (blank sailing) или
канселирани отплавания е над 400 според доклад
на датската консултантска компания Sea-Intelligence.
Най-голямото оттегляне е от маршрутите Азия – Европа, където капацитетът се е свил от 29% до 34%. THE
Alliance, състоящ се от Hapag-Lloyd, Yang Ming, Ocean
Express Network и Hyundai Merchant Marine, обяви,
че отменя 32 планирани плавания през април. Всички,
с изключение на четири, са били предназначени за
транспортиране на стоки от Азия до Европа или САЩ,
което показва рязък спад в търсенето на контейнерните товари. Партньорите в 2M – MSC и Maersk са
отменили общо 21% от плаванията си по направлението Азия – Европа за второто тримесечие на годината. Партньорите в Ocean Alliance – MA CGM, Cosco
(OOCL) и Evergreen обявиха още 13 празни плавания
през април и май. Експерти от Ti подчертават, че не е
спиран транспортът на важни стоки, като храни, енергийни продукти, елементи, необходими за поддържането на инфраструктурата. Aнализаторите от Alphaliner
очакват празният флот да надхвърли 3 млн. TEU през
май заради втора вълна на анулиране.
Променени корабни маршрути, по-дълги транзитни времена, намален капацитет и дефицит на стоки за
износ са малка част от отраженията на коронавирусната криза. Според представители на корабните ли-
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па до Китай, намалява с почти 70% до 1000 TEU по
данни на „Российские железные дороги“. Китай и Румъния пуснаха влакове на солидарността и показаха
важността на жп транспорта в глобалните логистични мрежи.

Електронната търговия

нии обемът на контейнерните превози по море ще
се свие с 20% през второто тримесечие на годината, като някои маршрути ще бъдат ударени по-силно
от други. Това ще зависи от развитието на епидемията в различните държави, посочват анализатори от Ti.
Световната търговска организация прогнозира, че глобалната търговия ще се срине между 13 и 32 на сто
тази година.

Карго полетите
Глобалните авиокомпании се бореха да намерят
места за паркиране, тъй като пандемията намали търсенето на въздушните пътувания. Някои авиокомпании използват времето, за да извършват несъществени ремонти на своите самолети и да поддържат двигателите в изправно състояние, за да избегнат допълнителни разходи при възобновяването на услугите. Други обявиха, че трансформират пътническите в товарни самолети и увеличават броя на чартърите. Предимно карго полетите са предназначени за транспортиране на спешни медицински консумативи и продукти
от първа необходимост. Европейската комисия прикани държавите, членки на ЕС, да направят оперативни и организационни промени, за да се улесни въздушният превоз на товари по време на кризата и да
се ограничат нарастващите разходи за въздушен превоз на товари. С тези насоки се цели да се поддържат
основните транспортни потоци, включително за медицински консумативи и персонал. Според прогнози
на IATA до края на юни 2020 г. ще бъдат канцелирани
над 1 млн. полета.

Още в самото начало на кризата онлайн магазините трябваше да се справят с проблеми във веригата на доставки. Заявките бяха доставени както заради
ограничения при вноса на стоки, така и заради общите ограничения по веригата на доставки.
Затварянето на ресторантите доведе до засилен
натиск главно върху е-търговците, търгуващи с храни.
Какво ще се случи след премахването на ограничителните мерки за движението на хора, никой не се
наема да прогнозира. Дали ще се променят навиците на потребителите и колко от поръчаните вече стоки ще бъдат върнати, също е труден въпрос. Факт е,
че в пристанищата са натрупани контейнери, които
поради различни причини не могат да бъдат извозени до получателите си. Това принуждава терминалите
да търсят допълнителни площи за съхранение на контейнерите.

Роботите и дроновете
Докато хранителните вериги са изправени пред
рязък скок в търсенето на определени артикули, като
тестени изделия или брашно, други бизнеси трябваше
да затворят магазините и сега разчитат изключително
на онлайн продажбите, за да задоволят намаляващото търсене, отбелязват анализатори от Gartner. Според
проучване на Ecommerce Europe повече от половината анкетирани (64%) посочват, че когато физическите
магазини не могат да функционират, те предлагат алтернативни възможности за доставка на продукти до
своите потребители. В 78% от случаите тези магазини започват да продават онлайн. От електронните търговци 60% посочват, че срещат трудности във веригата на доставки. Все по-голям фокус се поставя върху доставките до последната миля, и по-конкретно на
безконтактните доставки. С цел по-голяма сигурност
за здравето на служителите и клиентите редица куриерски компании, пощенски оператори и вериги ма-

Силата на блок-влаковете
Кризата с COVID-19, която нанесе сериозен удар
върху морския контейнерен транспорт и въздушното
карго от Китай за целия свят, се отрази благоприятно
на жп превозите. Редица експерти посочват жп транспорта като алтернатива за търгуване с Китай. Оказва
се, че интермодалният транспорт е по-жизнеспособният вариант за ефективно изпращане и получаване
на стоки между Китай и Европа. През март транспортирането на пълни контейнери по маршрута Китай –
Европа – Китай бележи ръст с 33,4% до 28 500 TEU,
докато на празните контейнери, най-често от ЕвроСЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020

29

30

АНАЛИЗ

През следващото десетилетие много вероятно е да погледнем назад към COVID-19 като точка на пречупване, която превключва
цифровата трансформация на висока скорост.

газини въвеждат по-строги мерки при доставките. За
да избегнат здравните рискове, във Вашингтон някои
магазини за хранителни стоки започнаха да извършват
доставки с дистанционно контролирани роботи. Подобни роботи използва и електронният гигант Amazon,
който прави и тестове с дронове за доставки.

Дигиталната революция
Анализаторите предупреждават, че старото понятие за линейна верига на доставките вече не е подходящо за целите в мрежовия свят. Нужни са нови
нива на сътрудничество, обмен на информация и обработка на данни. Планирането на продажби и операции играе ключова роля за преодоляване на организационните граници, като обединява специалистите по продажби и маркетинг с екипите за управление
на веригата за доставки. Но в реалния свят нивото на
интегритет на данните все още се наблюдава рядко.
Безспорно е, че дигиталната революция също ще
помогне за прогнозиране на търсенето през следващите години, като ще даде възможност на бизнеса да
проследява изместващите фактори като данни за продажбите, прогнозираните нива на запасите и дори времето. Така компаниите ще могат по-добре да планират,
премахвайки критични точки в области като управление на складове и запаси, оптимизация на транспортните маршрути и прозрачност на веригата на доставки.
„През следващото десетилетие много вероятно е да
погледнем назад към COVID-19 като точка на пречупване, която превключва цифровата трансформация на
висока скорост. Всичко – от това как потребителите пазаруват, как бизнес партньорите си сътрудничат, как веригите за доставки се конфигурират, планират и изпълняват, как работната сила се наема и екипите се разширяват, как се наема персонал, как се предоставя до30
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бро образование – ще бъде променено от тази пандемия“, смята Саймън Карпентър, експерт в SAP.
И припомня афоризма на Оливър Вендел
Холмс: „Умът, който се е развил от нов опит, никога не
може да се върне към старите си измерения.“
Доказателства за идващата промяна той вижда навсякъде около нас.
„Проблемните пренаселени улици вече са градове
призраци, онлайн опашката за влизане в уебсайта на
Ocado е знак, че повечето от нас пазаруват онлайн,
както и съобщенията на Walmart и Amazon, че планират да наемат съответно 150 000 и 100 000 служители, за да се справят със скока на търсенето. Възходът
на онлайн образованието и новите геймърски приложения доказват как се променят образованието и развлеченията“, категоричен е Карпентър.
И тъй като извънредните времена изискват изключително мислене и изключителни действия, той съветва мениджърите да не се губят в кризата, а да я използват, за да ускорят цифровата си трансформация.
Сега е подходящият момент бизнес лидерите да обмислят колко добре са оборудвани организациите им
за внезапно променения свят. И да отговорят на следните 5 актуални въпроса:
❖ Колко мащабно е онлайн предлагането на стоките
или услугите?
❖ Сигурно и безопасно ли е то?
❖ Интегриран ли е бизнесът в здрава верига на доставки и гъвкава ли е фирмената система за планиране във веригата за доставки?
❖ Има ли компанията добри практики и схеми, които да є помогнат да е адаптивна, когато доставките се понижат?
❖ Анализират ли мениджърите детайлно и в реално
време какво се случва в тяхната екосистема, за да
реагират на момента?
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Късите вериги на доставки
Коронавирусът изстреля на челно място в анализите на глобалните логистици въпроса, как се управлява
рискът в скъсаните вериги на доставки.
Пандемичната криза вече разкри уязвимостта на
много организации, особено на тези с висока зависимост от Китай, за да получат суровини или готови
продукти.
„Доминиращата роля на Китай като „фабрика на
света“ означава, че всяко голямо смущение в нея излага на риск световните вериги на доставки. Компаниите,
чиято верига за доставки зависи от доставчици от първи ред (директен) или втори ред (вторични) в Китай, вероятно ще претърпят значителни смущения, дори ако
според най-оптимистичните доклади условията на нормалност в Китай бъдат достигнати до началото на май“,
прогнозират анализатори от Deloitte Canada.
На въпроса, какви са поуките от пандемията
COVID-19 за веригите на доставки, отговаря Джейкъб
Шапиро, геополитически анализатор.
Според него Китай се радва на господстващо положение в глобалните вериги за доставки, а при някои сектори има и монопол. „Първото правило на
устойчивост на веригата на доставки е да се избягва
снабдяването от един източник – казва той. – САЩ
и европейските компании отдавна са привлечени от
евтината квалифицирана работна ръка, която Китай
може да предложи. Бързото потушаване на световната икономическа активност показа, че свръхзависимостта от Китай като основен доставчик е голяма грешка.“
Това налага да бъде направена диверсификация
на веригите за доставки, а не просто откъсване от
китайската зависимост. Това, което трябва да имат
предвид логистичните мениджъри, не е сравнителното предимство на цените, а политическият риск. Те не
трябва „да държат всичките си яйца в една кошница”.
Шапиро съветва да се премине от централизирана
верига на доставки от Китай към изграждане на регионални вериги на доставки. Те ще бъдат стратегически защитими и надеждни мрежи. Например фирмите в САЩ могат да потърсят сътрудничество с
Мексико и Южна Америка. Също така нови приятелства се създават между Япония, Австралия и Индия, които могат да намалят икономическата зависимост от Китай.
Десетилетия наред фокусът беше поставен върху
оптимизирането на веригата на доставки, за да се намалят разходите. В складовете, за да се намалят материалните запаси, бяха премахнати буфери и възможности за гъвкавост при смущения. COVID-19 показва,
че доста компании не са напълно наясно с уязвимостта на връзките си по веригата на доставки при глобални сътресения.
За щастие, появяват се нови технологии, които
драстично подобряват видимостта по цялата верига
за доставки и подпомагат способността на компаниите да устоят на подобни сътресения. Традиционният линеен модел се трансформира в цифрови мрежи
за доставки (DSN), където организациите се свързват в

ЩЕ СИ ВЪРНЕ ЛИ
ЕВРОПА ЗАВОДИТЕ?
На 23 април на видеоконференция лидерите на
страните членки на ЕС обсъдиха икономическото възстановяване след пандемията от коронавируса. „Всички призоваваме за нов план „Маршал“,
но този път той няма да дойде отвън, а от европейските страни и икономики“, каза председателят на Европейския парламент Давид Сасоли след
традиционната обмяна на мнения преди началото
на конференцията.
Шарл Мишел, председател на Европейския съвет,
обобщи резултатите от конференцията: „Приветствахме съвместната Пътна карта за възстановяване. В нея се определят някои важни принципи,
като солидарност, сближаване и конвергенция.
Освен това в нея се очертават четири основни области за действие: напълно функциониращ
единен пазар, безпрецедентно инвестиционно
усилие, действия в световен мащаб и функционираща система на управление. От изключителна
важност да се увеличи стратегическата автономия на Съюза и в Европа да се произвеждат стоки от първа необходимост. След срещата на Еврогрупата в разширен формат на 9 април 2020 г.
ние одобрихме споразумението за три важни защитни мрежи за работниците, предприятията и
държавите, възлизащи на пакет на стойност 540
милиарда евро."
цялостна мрежа за доставка, за да осигурят видимост,
сътрудничество, гъвкавост и оптимизация.
Независимо дали става въпрос за събитие „черен лебед“ като коронавируса, търговска война, военен акт или тероризъм, регулаторни промени, трудов
спор, внезапни скокове на търсенето, или фалит на
доставчици, организациите, които използват напреднали технологии, ще са готови да се справят с неочакваното, убедени са анализаторите от Deloitte Canada.

Накъде върви глобализацията?
Глобализацията върви към корекция – това е факт.
Но твърденията, че пандемията от коронавируса ще
принуди много производители да се откажат от закупуването на материали от Китай или от далечни логистични точки, са силно преувеличени. Безспорно
е само, че ще има сериозни промени във веригата
на доставки. Световно проучване на консултантската компания EY показва, че голям брой предприятия
вече правят промени в своите мрежи от снабдители
на суровини и материали. Това е факт не само за медицинските продукти, но и за много други индустрии.
Но колко от тези компании ще предпочетат повече разходи заради по-малкия риск в късите вериги на
доставки? На този въпрос днес анализаторите не се
осмеляват да отговорят.
ЕКИП НА СП. ЛОГИСТИКА
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Freighttech компаниите и преимуществата
на търговското финансиране
в условията на COVID-19
Дигиталните спедиторски платформи за малкия и средния бизнес в условията на COVID-19 са
най-добрият инструмент за управление на риска и несигурността във веригата на доставките.
Те създават не само възможности за резервации на места и товарни пространства на кораби и
самолети, както и проследяване в реално време, но и добавят все повече нови функционалности
чрез интеграция с платформи за търговско финансиране и проверка на доставчиците, намаляване
на риска от лошокачествена продукция или доставки на стоки и товари със съмнителна
спецификация. В тези времена на административен пандемичен хаос някои платформи дори
предлагат свободен достъп през следващите няколко месеца, за да привлекат потребителите
и да демонстрират своите огромни преимущества.

Изкуственият интелект на Qlarium и
проверката на китайските доставчици
При доставките на предпазно медицинско оборудване от Китай до Европа и Америка през последните няколко месеца бяха регистрирани множество
аномалии и измамни практики от посредници с цел
32
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използване на пандемията за бързо обогатяване. В
тази невиждана досега криза на помощ отново дойдоха технологиите.
Израелската компания Qlarium предостави защитената си платформа Tiidan за оценка на риска, търговски разплащания и кредитна информация на компании от малкия и средния бизнес в САЩ, Израел и
Европа. С помощта на силно развит изкуствен интелект тя сканира множество глобални и местни бази
данни за информация относно текущото състояние на
китайските производители и доставчици на предпазно
медицинско оборудване и лекарствени средства. Наред със списъка на надеждните и постоянно оценявани за степента на риска доставчици, платформата осигурява и търговско финансиране, съчетано с кредитно
застраховане на малките вносители – практика, която досега се прилагаше само за световни корпорации
с многомилионни активи. Така вместо да предплаща в
условията на криза цялата сделка, малкият или средният вносител получава възможността да заплати само
аванс на стойност от 5 до 50% от сделката, заплащайки останалата сума при доставката.
Този изключително надежден модел за оценка на
риска и проверка на доставчиците бе използван и от
израелското правителство за експресно намиране на
всички нужни за овладяването на епидемията тестове,
лекарства и медицински материали. В съчетание с дигиталната спедиторска платформа FreightTools, използвана от доверени на израелското Министерство на отбраната логистични доставчици за подбор на превозвачите, специализираните товари са доставени експресно и разпределени за ползване по региони и болници.
Подобни финтех интеграции ползват и дигиталните спедитори Flexport и Zencargo, които още от самото начало са концептуално замислени като дигитални платформи за търговско финансиране и логистично обслужване.

Със съдействието на:
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Проблемът с оборотния капитал във веригата
на доставки
Търговските договори между продавач и купувач в
световната търговия силно се влияят от временни конюнктурни фактори, като често се оскъпяват от недостатъчно познаване на правилата в страната доставчик, ползването на ненужни посредници или покупки в периоди на силно търсене, което увеличава неколкократно продажните цени. По данни на Tradeshift
от 2019 г. проблемът с неплатените навреме търговски фактури възлиза само на 10 млрд. щатски долара, докато проблемът със затворения във веригата на
доставките оборотен капитал е зашеметяващ – 9 трилиона щатски долара годишно. Причините за това
се крият в неефективните и фрагментирани организационни структури, където функциите са разхвърляни
между различни, зле координирани вътрешни звена
– финансов отдел, счетоводство, управление на доставките и т.н. Практикуваните понякога ранни плащания срещу процентно намаление на дължимите суми
в световен мащаб са сравнително рядко явление и не
водят до общ положителен финансов ефект.
Ето защо дигиталните платформи за контрол на
ликвидността и разплащанията (payment marketplaces)

като Tradeshift, Ivalua и други стават все по-популярни
сред бизнеса, предлагайки ефективни решения за автоматизация на контрола и одобряването на разходните фактури чрез използването на изкуствен интелект
(ML, NLP, AI) и единен електронен портфейл (one ewallet for everything).
В условията на COVID-19 дигитализацията и свързаността на финансовите процеси е още по-наложителна, защото създава огромни преимущества за потребителите – интегриран оборотен капитал, достъп
до автоматично нисколихвено кредитиране, автоматична проверка на разчетните и действителните разходи (auto-assignment; auto-approval), алгоритмично откриване на нарушения и пропуски в процеса на разплащане и др.
Едно от текущите авангардни решения е разработено в разгара на пандемията от израелския финтех
C.B.B и се нарича Cash Flow Crunch, основаващ се на
Lines Financing Model – революционна система за обслужване на вносители, контролирана изцяло от изкуствен интелект.
Рубриката се води от Николай БОЖИЛОВ
изпълнителен директор и председател
на СД на Юнимастърс
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Как се учи логистика онлайн
Мениджъри от бранша влизат във виртуалните учебни зали
Извънредното положение в страната, породено от COVID-19, прехвърли
обученията изцяло в дигитална среда. Надникваме във виртуалните зали на
няколко университета, за да разберем как протичат лекциите по логистика,
как се синхронизира учебният план с онлайн обучението и как преподаватели
и мениджъри подготвят студентите за промените във веригите на доставки.

Работещите в логистичния бранш обогатяват дискусиите
Професор д-р Ваня Банабакова, ръководител на магистърска програма Стопанска логистика
в катедра Логистика на сигурността в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“

И

звънредната ситуация наложи необходимостта от бърза реакция за промяна в
начина на обучение на курсантите
и студентите в НВУ „Васил Левски”.
За много кратко време курсантите и студентите – редовна форма
на обучение и гражданска специалност „Стопанска логистика“ бяха
интегрирани в платформата за дистанционно обучение. В платформата от няколко години са разработени и качени от преподавателите всички необходими материали,
като учебници, лекции, задачи за
34
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упражнения. За осъществяване на
дистанционното обучение се прилага системата за електронно обучение Moodle, която непрекъснато
се усъвършенства.
В тази извънредна и кризисна
ситуация опитът на преподавателите и на Центъра за дистанционно
обучение (създаден през 2005 г.)
се оказа решаващ.
Всекидневните консултации с
обучаемите показват, че изключително ефективно се справят с възможностите, предоставяни от платформата, и са удовлетворени от резултатите, които постигат при решаването на тестовете, казусите и задачите. Платформата дава възможност за провеждане на занятия във
виртуална класна стая, качване от
преподавателя на допълнителни актуални материали – аудио и видео,
новинарски форум, форум по конкретната дисциплина, индивидуален
и групов чат, консултации и други.
Поради спецификата на университета изискванията за сигурност са
големи, включително за достъпа до

платформата за дистанционно обучение. В момента две трети от студентите в образователно-квалификационната степен „магистър“ работят в логистичния бранш и използваме техния опит, за да провеждат
форуми и дискусии чрез платформата за дистанционно обучение с
останалите курсанти и студенти.
На практика целият свят се
оказа обвързан в една глобална логистична система. Доставките станаха не само основен икономически фактор, но и животоспасяващ. В учебен аспект, още преди
да преминем изцяло към дистанционно обучение, дискутирахме
този въпрос с обучаващите се млади хора. В настоящата ситуация
им препоръчвам да четат статии,
в които се анализира влиянието на
COVID-19 върху управлението на
веригите на доставки и как отделните логистични фирми се справят
с кризисната ситуация. За целта им
изпращам линкове към съответния
сайт, съдържащ подходяща информация.
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Подготвяме студентите за промените във веригите на доставки
Доцент д-р Силвия Благоева, заместник-ректор по учебна дейност и акредитация
на Икономическия университет във Варна, ръководител на специалност „Логистика“

В

Икономически университет –
Варна работим интензивно за
обезпечаване на неприсъственото електронно базирано обучение
на студентите от всички степени и
форми. Университетът има акредитирана среда за провеждане на дистанционна форма на обучение, базирана на платформата Moodle. От
2016 г. активно използваме платформата в учебния процес и при редовните студенти, затова много бързо успяхме да трансформираме обучението. Осигурихме онлайн достъп до богатия фонд на университетската ни библиотека. Подпомагаме
развитието на нашите студенти чрез
безплатно индивидуално онлайн кариерно консултиране. Дигитализацията в образованието ще продължи
и след кризата и ще даде възможност за неговото развитие.
Платформата предоставя достатъчно възможности за публикуване
и споделяне на електронни учебни
материали и ресурси, които да са

на разположение на студентите по
всяко време, позволява синхронна и асинхронна комуникация студент – преподавател. Само за два
дни колегите от центровете, които
технически, технологично и логистично осигуряват процесите, успяха да създадат над 500 нови курса
на платформата.
Близо 43% от потребителите се
включват чрез мобилните си устройства. Учебното съдържание се доставя електронно чрез лекции и упражнения в текстов формат със съответната структура, мултимедийни презентации, видеолекции, тестове за
самоподготовка и за оценяване, различни задания за формиране на текущ контрол, достъп до външни източници на информация при спазване на авторските права. Интерактивността на обучението се осигурява чрез онлайн дискусии (форуми),
разговори (чат) и други функционалности на платформата.
В началото беше трудно и за
двете страни, защото самата обстановка е стресираща и заедно с
това сериозно се промени средата за обучение. Бързо беше направена административна организация
на процесите, но преподавателите са тези, които „вдъхват живот“
на онлайн обучението. Благодарение на активната обратна връзка от
студентите се ориентирахме какво
трябва да променим и подобрим
в синхронната и асинхронната комуникация с тях. Допълнихме ресурсите на платформата с различни

приложения за видеоконферентна
връзка, създадохме „виртуални аудитории“ и продължихме срещите
с нашите студенти.
Сегашната ситуация е сред найярките примери за ключовата роля
на логистиката в съвременната икономика. След пандемията със сигурност ще настъпят промени в начина, по който работят компаниите, и то в логистичните аспекти на
дейността им – управление на запасите, на транспорта, на производствените операции, на веригите на
доставка и т.н., което ще се отрази върху развитието на логистичния
сектор. И ние трябва да подготвим
студентите за тази промяна.
В началото на годината обсъждахме учебните планове и програми за логистичните специалности
и тогава представители от бранша
участваха пряко и активно. В извънредната ситуация участието им
е косвено, защото практическата
част от занятията няма как да се
осъществи. Осигуряваме онлайн
ресурси за студентите, свързани
с работата на различни фирми от
логистичния сектор, включително
чрез публикации от списание ЛОГИСТИКА. Онлайн обучението ще
продължи до края на летния семестър и имаме планирани участия
на представители на спедиторски
фирми във видеоконферентни срещи, но студентите предпочитат посещенията на място, защото искат
да видят логистични процеси в реална работна среда.
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Имаме онлайн връзка с гръцки, португалски и италиански университети
Доцент д-р Преслав Димитров, декан на Стопанския факултет
в Югозападния университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“

П

роцесът на дистанционно обучение в магистърската програма по логистика в Стопанския факултет на ЮЗУ
„Неофит Рилски“ е организиран
посредством платформата за онлайн обучение Blackboard, която използваме повече от 8 години, както и платформата за виртуални класни стаи (виртуални лекции) BigBlueButton. Отделно се използва и комуникация със студентите чрез електронна поща, създадени групи в социалните мрежи и
мобилни приложения.

Възможностите на обучителните ни платформи позволяват провеждането на виртуални лекции
съгласно заложения семестриален график. Интересът от страна
на студентите е висок, още повече
че те са работещи хора и възможността да учат, без да се откъсват
от работното място, е от полза както за тях самите, така и за техните
работодатели.
В извънредната ситуация мнозинството от нашите преподаватели
в рамките на седмица се включиха в платформите. Сред тях имаме
специалисти от националния системен оператор за тол таксите в страната. Предоставяме им възможност
да ползват вече подготвени онлайн
курсове под формата на МООC видеоуроци от водещи университети
в сферата на дистанционното обучение, като университета Маркони (Италия), Международния телематичен университет UniNettuno и
Портукалензе (Португалия). Имаме тесни партньорски взаимоотношения с една от най-добрите кате-

дри по логистика в Гърция, част от
бившия вече Технологичен образователен институт „Централна Македония“. Ползваме капацитета на колеги и приятели от Гърция, за които развитието на логистичните услуги в Югозападна България и обучението по логистика в този регион на нашата страна не е просто
израз на добронамереност и престиж, а тясно свързано с развитието на логистичната и транспортната дейност в Република Гърция. Тук
имам предвид покупката на пристанище Пирея от китайски инвеститори, приватизацията на обработката на товари на пристанището
в Солун, осигуряването на трафик
за магистрала „Виа Игнатия“. Всички тези фактори очертават сериозния интерес на гръцкия бизнес към
транспортния перпендикулярен коридор по поречието на река Струма по оста север-юг и юг-север и
превръщането на Югозападна България в логистичен хъб или поне в
логистична база за този коридор.

Организирахме се бързо, използваме много видеоматериали
Полковник доц. д-р Мирослав Димитров, началник на катедра „Логистика“
във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“

К

атедра „Логистика“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ има много добър опит
в организацията и провеждането
на електронно дистанционно обучение. През 2005 г. за първи път
въведохме дистанционно обучение по специалността „Логистика
на сигурността и отбраната“. През
2011 г. внедрихме уеб базирана
платформа Blackboard Learn. Тя се
използва и в момента за обучението на нашите студенти в дистанционна форма. Всеки студент при
постъпването си получава акаунт,
който му дава възможност за дос36
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тъп до системата и необходимите
учебни материали по дисциплините съгласно учебния план. Различните материали (лекции, презентации, учебници, учебни пособия и
др.), които са необходими за изучаваните дисциплини, са качени и
студентите имат възможност да се
запознаят с тях. Системата предоставя много възможности за обучение, включително за активни форми, като провеждане на дискусии,
семинари, курсови работи и тестове.
С оглед преодоляването на
проблемите в организацията на
обучението, възникнали от извънредното положение, създадохме
организация за получаването на
акаунти и достъп до платформата на слушателите и студентите редовна и задочна форма на обучение. Освен това, за да не се натоварят сървърите и системата да се
срине, преминахме и към използването в учебния процес на платформата на Microsoft-Office 365.
За един ден бяха създадени учебните групи, изпратени акаунтите и

инструкциите за работа с приложението Microsoft Teams. Много добра дейност в тази насока извърши главният асистент в катедрата
подполковник д-р Георги Маринов.
Той направи подходяща инструкция за работа, като я онагледи с
видеоматериали за всяка стъпка
както на обучаващите се, така и на
преподавателите. Така без проблем
започнахме дистанционното електронно обучение с всички наши
студенти, включително от чужбина.
Поради това не се наложи препланиране на учебни дисциплини с
офицерите слушатели от специализация „Логистика“ и със студентите
от задочната форма на обучение.
Акцентът в обучението е поставен върху дистрибуцията, транспорта и информационните системи
в логистиката. В провеждането на
дистанционното обучение успяхме
да включим от Париж д-р Златина Димитрова, която е ръководител на научни и иновационни проекти в Дирекцията за наука и нови
технологии на автомобилния концерн PSA Groupe France.
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Обсъждаме актуални кризисни казуси
Професор д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност
и ръководител на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС

У

ниверситетът за национално и световно стопанство реагира своевременно на ограничителните условия в резултат от
извънредното положение чрез въвеждането на онлайн обучение на
базата на Microsoft Teams. Достъпът
до платформата се извършва чрез
ползването на университетските
имейл адреси на студентите и преподавателите.
Онлайн обучението беше организирано в рамките на два дни след
обявяването на извънредното положение и платформата заработи от
16 март. Като резултат в универси-

тета няма пропуснати занятия и студенти и преподаватели продължиха
своята работа безпроблемно. Онлайн обучението разкрива допълнителни възможности, като по-добра
визуализация на обучителните материали, директен достъп до съдържанието на полезни интернет страници
и видеоканали, споделяне на файлове, включително разработки на студенти с графики, таблици, както и
своевременно отразяване на корекции от страна на преподавателя,
които са видими за всички, и др.
Ние имаме богат опит с интегрирането на бизнеса в обучението
чрез посещения в компании и лекции на водещи специалисти по логистика и вериги на доставките. За
този семестър бяхме предвидили по
всяка дисциплина такива мероприятия и някои от тях се осъществиха,
но за съжаление, епидемичната обстановка ни възпрепятства да продължим с останалите. Посещенията
очевидно няма да се състоят, но лекциите на представителите на бизнеса се провеждат в онлайн среда.
Обучението по логистика, пре-

доставяно от катедра „Логистика и
вериги на доставките“, се извършва изцяло по учебния план в електронна среда. Няма никаква пречка всички предвидени теми по отделните специални дисциплини да
бъдат съдържателно покрити. Продължаваме да решаваме и обсъждаме със студентите конкретни практически казуси, използвайки максимално възможностите за
визуализация, които ни предоставя онлайн обучението. Сегашната силно динамична ситуация е изключително благодатна откъм примери за гъвкави вериги на доставките в повечето сектори на икономиката, но също така дава възможност за илюстриране на принципни постановки по управление на
риска във веригите на доставките,
което присъства като дисциплина
в обучението на студените. С натрупания 30-годишен опит в обучението по логистика катедрата успява да привлече силно мотивирани и амбициозни студенти, които
проявяват изключително висока активност по време на занятията.

Процесът на обогатяване на системата продължава
Професор д-р инж. Николай Георгиев, заместник-ректор по учебната дейност
във Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков“

С

лед обявяването на извънредното положение в страната обучението във ВТУ „Тодор
Каблешков“ започна да се извършва изцяло в дистанционна форма,
и то доста успешно. Използваме
системата за електронно обучение
Moodle на ВТУ, а някои катедри –

и платформата за аудиовизуална комуникация BigBlueButton. Платформата за електронно обучение при
нас съществува отдавна и за щастие, много преподаватели, преди доста време, бяха качили в нея
материали по дисциплините, които
преподават. Процесът на обогатяване на системата продължава с ускорени темпове. В извънредна ситуация (като настоящата) управлението на веригите за доставки е от изключително значение за решаването на ред проблеми при осигуряването на непрекъснато снабдяване със специфични стоки. Преподавателите дават на студентите непрекъснато практически примери в
тази посока.
С платформата за дистанционно
обучение Moodle се работи изклю-

чително лесно. Преподавателите
качват в системата учебни материали, основно в текстови вид – лекции, презентации, методични ръководства и указания за разработване
на проекти, курсови работи и т.н.
За студентите е осигурен достъп до
системата и по този начин те разполагат с материали за своята самоподготовка. Естествено, поддържа
се обратна връзка между тях и преподавателите (главно чрез имейл) с
цел задаване на въпроси и допълнително разясняване на проблематиката, контрол на изпълнявани дейности и т.н. Онлайн обучението е
синхронизирано с планираните занятия по часове и дни от седмицата, като занятията са в пълно съответствие с учебния план на съответната специалност.
Гена ЦВЕТАНОВА
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АУТСОРСИНГ
Много от обектите, до които се доставят уредите, изискват индивидуален подход за транспортиране на оборудването

Спринт на спортния пазар
Когато няма предвидимост на доставките, помага логистичен доставчик
Влизаме в шоурума на Matrix Fitness Bulgaria, за да разберем какви са спецификите и
предизвикателствата при транспортирането на професионално фитнес оборудване. Фирмата
оперира на българския пазар от близо 4 години. Доставя и инсталира фитнес уреди от висок клас
до всички точки на страната, като извършва и пласмент на резервни части.

С

бранда, който е част от JHT, българският пазар
се запознава в края на 2016 г. Характерно за
компанията производител е, че на пазарите, на
които оперира, присъства с дъщерни фирми. Българският клон е част от дружеството в Гърция. Основните
клиенти са фитнес клубовете, а от тази година екипът
се е фокусирал и върху хотелските вериги. На българския пазар, освен професионално фитнес оборудване, се дистрибутират и резервни части на марката.
„Екипът стартира на пазара с пласмент на резервни части. Една от големите български фитнес вериги закупи два обекта, които преди това бяха собственост на международна компания. В тези обекти вече беше инсталирано оборудване на бранда.
Новите собственици имаха нужда от обновяване и
всъщност това бяха първите ни реализирани продажби“, разказва Петър Атанасов, мениджър Продажби в
Matrix Fitness Bulgaria.
С развитието на пазара българският клон разширява дейността си в страната, както и търговския си
екип. Днес разполага с шоурум, в който се съхраняват част от резервните компоненти. В база на логистичен партньор се складират по-големите артикули,
както и резервни части. Доставка и инсталиране на
фитнес оборудване се извършва до всички точки на
страната. Екип е специализиран и в сервиза на професионалните фитнес уреди.

Производствени бази
Компанията майка разполага с производствени
бази в Тайчунг (Тайван), Шанхай (Китай), Уисконсин
(САЩ) и Осака (Япония). Във фабрикатите в Тайван и
Китай главно се произвеждат продуктите под марката
Matrix. В завода в Китай три от линиите са предназначени за производство на двигатели на различни уре38
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Петър Атанасов e възпитаник на Висшето училище по мениджмънт във Варна. Присъединява се
към екипа на Matrix Fitness в България през 2016 г.
като мениджър Продажби. В клона в страната отговаря за продажбите, доставките и координацията с
партньорите на бранда, осигуряващи логистиката.
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30 ДЪРЖАВИ И НАД 60 ДИСТРИБУТОРИ
Matrix Fitness е бранд на един
от водещите производители на професионално фитнес оборудване JHT.
Компанията има 2 главни офиса – в
Тайчунг (Тайван) и Уисконсин (САЩ),
и пряко присъствие с изцяло притежавани дъщерни дружества в близо 30 държави и над 60 дистрибутори по цял свят. Разполага с повече
от 300 магазина за фитнес оборудване в Азия, Европа и Америка и е сред
големите доставчици на фитнес оборудване в ритейл сектора.

ди, като на ден производственият капацитет може да
достигне 1500. В Европа компанията разполага с централен дистрибуционен център в Нидерландия и с помалки складови бази в държавите, където има дъщерни компании.
„Към момента сме по-спокойни за доставките от
Китай и Тайван, отколкото за доставките от Европа.
В тази кризисна ситуация за веригата на доставки не
мисля, че някой може да даде конкретен срок за сухопътна доставка в Европа, още по-малко кога ще
премине пандемията и кога ще се нормализира обстановката. Относно клиентите е ясно, че в момента не можем да очакваме единични продажби и доставки към клубовете, защото са затворени. Работим
по по-големите проекти, които са започнати и договорени в края на 2019-а и началото на 2020 година“, коментира мениджърът ситуацията около вноса на този тип оборудване в условията на извънредно положение.

Преглед и доставка
Транспортирането на резервни части, силови и
кардиоуреди до България се организира от външни
логистични доставчици. В зависимост от поръчките на
клиентите заявките се подават от търговския екип към
дъщерната фирма в Гърция, хъба в Нидерландия или
склада в Италия, а в някои случаи директно към производствените фабрики.
„Когато имаме заявка за оборудване и инсталиране на уреди за цял обект, поръчваме продуктите директно от фабриките. Оптимално е, вместо да подаваме заявки до няколко места в Европа, където артикулите са налични на склад“, обясни мениджърът.
В зависимост от това, дали заявката за продуктите
е подадена към фабрика, или към складовете в Европа, те се транспортират по морски, шосеен, а в извънредни ситуации и по въздушен път. Междинна спирка е складът в Атина, където стоката се освобождава от митница и се транспортира с тежкотоварни камиони до базата на логистичния партньор в София.
Щом продуктите пристигнат в България, екипът държи да инспектира състоянието им на място в склада.
„Има изградена система, която позволява да се
проследяват артикулите чрез баркодове, но винаги е
по-добре да се извърши проверка, преди да бъдат
доставени до крайния клиент. Компонентите на уредите са с различни цветове. За да не се допускат раз-

минавания, правим преглед и по този начин гарантираме, че артикулите са транспортирани в добро състояние“, коментира мениджърът.

Градски локации
Много от обектите, до които се доставят уредите, изискват индивидуален подход за транспортиране на оборудването. По-голямата част от фитнес залите се намират на централни градски локации, трудно
достъпни за големи транспортни средства, което е допълнително предизвикателство. Дори да се транспортират на части, артикулите са обемни, тежки и трудни за пренасяне.
„Консултираме се с транспортната фирма как оптимално да се подредят в превозните средства. Има
пакетирани в кашони с компоненти, които могат да
се поставят един върху друг, както и такива, които не
могат. При някои уреди е необходимо допълнително укрепване по време на транспортирането. Компонентите са различни, някои са по-крехки от други и
има специфични особености при доставката“, отбеляза Петър Атанасов.
Поради обема и тежестта на уредите те се превозват на части и се сглобяват на място във фитнес залата.
Един от най-големите уреди е с дължина над 2 м, широк е близо 1,5 м и с тегло над 300 кг. Сглобяването
се извършва във фитнес залите от сервизния екип, като
при по-голяма поръчка се наемат допълнително служители, за да могат по-бързо да се инсталират уредите.

Краткосрочни прогнози
Прогнозирането и планирането на наличностите
на резервни части в шоурума и склада на логистичния партньор се извършва въз основа на историята на
продажбите.
„Поради това, че в този бранш нямаме гарантирана
ритмичност на доставките, не могат да се направят точни прогнози в дългосрочен план“, смята мениджърът.
Вземат се данни от по-силните сезони – лятото и
есента, и се анализират тенденциите в сектора. Събира се информация за пазара и се прогнозира какъв
би бил очакваният ръст на продажбите. При промоционална кампания екипът държи налични бройки на
фитнес уреда в българската база.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Мобилните стелажи пестят място и средства
STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство
Във време на криза (а и не само) компаниите често ограничават инвестициите в
строителството на нови складови площи. Вместо това могат да реорганизират технически
складовото си помещение, така че в него да се побират повече стоки. Едно от възможните
решения е да заменят обикновените стелажи с мобилни складови системи, които значително
уплътняват наличното пространство. Точно тук може да им помогне решението Mobile Racking
на STAMH Ltd. – компанията, която е проектирала и изградила най-много мобилни стелажи у нас.
Вижте предимствата на тази система.

М

ного добро използване на наличния складов
обем – това е едно от основните предимства на мобилните стелажни системи, което ги прави особено предпочитани в области, където складовото пространство е ограничено. Допълнително те оптимизират складовите разходи. Особено
подходящи са за големите хладилни складове, където разходите за поддръжка на условията за съхранение са високи.

Висока функционалност
Мобилната система Mobile Racking за палети е
едно от най-функционалните решения за увеличаване капацитета на склада, и то без да се прави компромис с директния достъп до всеки палет. Стелажната конструкция е разположена върху мобилни бази, а
те от своя страна на релси, фиксирани в пода. Базите са оборудвани с мотори, електронно управление и
системи за сигурност, които гарантират безопасността
и ефективността на операциите.
Мобилната база позволява да бъде отворен само
един работен коридор за оператора, когато и където
е необходимо. Това може да стане ръчно от командното табло или с помощта на дистанционно управле40
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ние. Релсите са вкопани в пода и така не пречат на
маневрите на подемно-транспортните машини. Мобилните бази, върху които са разположени стелажите,
се придвижват плавно и безпроблемно при избиране
на нужния работен коридор.
Коридорът, който се открива, е с подходяща широчина, така че в него да се работи свободно с избрания тип машина – електрокар или ричтрак. При
необходимост мобилните стелажи могат да се разположат така, че между тях да има малки коридори, където свободно може да влезе човек, за да пикира стоки.
Тази складова система обикновено се изгражда
като комбинация от подвижни и неподвижни стелажи, като неподвижните са разположени от двата края
на складовата зона и са от типа конвенционални.
Стандартно стелажите са оборудвани с предпазители в долната си част, които пазят от неволни сблъсъци с машината. Допълнително, в началото на редовете от стелажи, са монтирани звукови и светлинни сигнални системи, които предупреждават, когато мобилните бази са в движение. Специална предпазна бариера с фотоклетка следи някой да не влезе в отворения
коридор, преди движението на базите да е спряло. В
случай на нужда тя спира движението на системата.
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На командното табло на всяка мобилна база има
монтиран стоп-бутон, чрез който веднага може да се
прекъсне движението при възникване на опасност от
сблъсък. При възникнал проблем в задвижващата система може да се направи анализ на техническото є
състояние с помощта на тъчскрийн дисплей. Софтуерният екип на STAMH (WMS) вече има възможност
да прави дистанционна диагностика на системата и
при необходимост да отстранява възникнали софтуерни проблеми от разстояние. Така се елиминира прякото посещение на обекта и се пести доста време.
Също така, дистанционно могат да се добавят и нови
функционалности към софтуера.

Основни предимства
Сравненията с конвенционална стелажна система
определено са в полза на Mobile Racking. Ако разположим на една и съща площ конвенционални и мобилни стелажи, мобилните могат да поберат до 100%
повече стоки.
Доказано е, че благодарение на по-големия капацитет на складиране цената на палетно място е по-

При необходимост, между мобилните стелажи могат
да се направят малки коридори за пикиране
ниска. Това прави тази система идеално решение за
камери и хладилни помещения, където разходите за
поддръжка на необходимата температура и условия
за складиране са по-високи..
Мобилните бази се проектират, произвеждат, доставят и монтират от STAMH, като фирмата има наймного реализирани проекти с мобилни стелажи у нас.
Несъмнено Mobile Racking може да се превърне в успешна складова система за всеки склад, като съществено намали разходите по складирането на стоките.

MOVIBLOCK ПАЗИ ВАШИТЕ АРХИВИ
Складовата система Moviblock е компактна система за архивиране, състояща се от стелажи или шкафове.
Подвижни и безопасни
Те са монтирани върху мобилни бази, които се
плъзгат по релси. Модулите се местят ръчно или с
помощта на електромотори, за да осигурят достъп
до необходимия коридор. По този начин се спестява пространство и оптимално се използва наличното. Системата гарантира, че архивираните материали се поддържат в ред, чисти и безопасни.
Мобилните шкафчета могат да бъдат адаптирани
към наличното пространство и характеристиките на
съхранявания продукт.
Moviblock e идеална за съхранение на всички
видове книги и документи, което я прави много
подходяща за офиси, библиотеки, специализирани
архиви и др.
Не само за документи
Складовата система Moviblock може да се използва и за съхраняване на други видове малки изделия, като фармацевтични продукти или резервни части.
Едно от основните є предимства е, че с нея се
постига използване на 90% повече от пространството за съхранение. Тя е сигурна, чиста и организирана система като може да се адаптира към всяка налична площ. За да бъдат в унисон с околната среда, модулите на Moviblock са проектирани в светли тонове.
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Порт Монреал
доставчик на дигитални услуги

Канадското пристанище преминава от физическа към дигитална инфраструктура
Бъдещето на големите световни пристанища е в предоставянето на дигитални услуги.
Портът в Монреал (Канада) работи върху редица проекти, които ще засилят дигиталната
инфраструктура и ще го превърнат в регионален хъб. Списание Логистика попита какви планове
и предизвикателства стоят пред мениджмънта на пристанището и благодари за получените
отговори.
– Какво разбирате под „умно“ пристанище и как
то ще подобри услугите, които предлагате?
– Имаме стратегическа визия да станем лидер при
„умните“ пристанища. В момента сме на гребена на
вълната с исторически високи нива на растеж. Имайки предвид контекста на споразумението за свободна
търговия с Европа – СЕТА, ще станем дори още по-важен двигател в бъдеще. Тази е и причината лекотата
на нашите операции да се превръща в основен фактор при работата ни. Не можем да се справим с проблемите с трафика само чрез добавянето на нова инфраструктура. Това означава, че трябва да преминем
от доставчик на физическа инфраструктура, като влакове, камиони и кораби, към предоставянето на дигитални решения по цялата верига на доставки.

Големият въпрос, който си задаваме, е как можем да използваме изкуствения интелект, за да предскажем потока на стоките. Как можем да използваме блокчейн, за да подсигурим веригата на доставки? Как чрез виртуална и добавена реалност можем
да подобрим инфраструктурата си? Ние сме федерална компания, която преминава дигитална трансформация.
Трябва да отбележим, че пристанище Монреал
представлява над 19 хил. директни и индиректни работни места, както и икономически дейности за близо 2,9 млрд. долара. Всеки контейнер, който преминава през територията ни, има средна цена на стоките от около 40 хил. американски долара. Това е много
важен аспект за нас.

ПРИСТАНИЩЕТО НА ШЕСТТЕ МИЛИОНА СЛОНА
Пристанището в Монреал е федерална агенция, създадена чрез закона за мореплаването в Канада. Властите в порта изграждат различна инфраструктура, която по-късно се отдава под наем на компании от сектора. Пристанището директно оперира пътнически терминал, както и влаковите линии, които се намират
на неговата територия. Това включва над 100 км релси, трансконтинентални връзки и връзки до почти всички райони в Канада.
Пристанището е единственото по рода си в канала Квебек – Онтарио и предоставя вход и изход на две
трети от международните товари в Канада. Портът обработва близо 30 млн. тона карго на година, което е
еквивалентът на 6 млн. слона. Над 2000 кораба биват обработвани всяка година, което води до 2500 камиона на ден.
42
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МУЛТИМОДАЛЕН ХЪБ
Пристанище Монреал е истински мултимодален хъб, в който се вливат различни видове транспорт.
Портът разполага с 6 контейнерни терминала. Той е първият в Канада, получил международна акредитация
за безопасност. Пристанището има дълголетна история, започваща от 1535 година. Важна част е от историята на Канада и дом на първия контейнерен терминал в страната.
Пристанището в Монреал работи усилено, за да подобри връзката си с града и гражданите в региона.
„Нашата цел е да имаме близка и добре изградена връзка с общността, в която работим“, споделят пристанищните власти. Една от инициативите, свързани с подобряване достъпа до пристанището и изграждането на нови места за отдих, е създаването на зелена зона около порта.
Зелени проекти
През последните години пристанището работи усилено, за да създаде нов облик на част от терминалите, които вече не се използват. Програмата включва изграждането на зелен ринг около порта, както и ремонт на една от историческите точки на територията му.
Доста от проектите, които подобряват средата и облика на пристанището, имат за цел да намалят звуковите емисии. След 19 ч. всички операции спазват строго определени нива на шум, а светлините се контролират, за да не създават проблеми на живущите наоколо.
Пристанищните власти в Монреал са в непрекъсната комуникация и подкрепят над 70 организации и
проекта за подобряване на градската среда. Категориите са три: социално-икономически проекти, обучение
в сферата на корабоплаването и проекти за опазване на природата. А за да се популяризира доброто име на
корабоплаването, е създаден и специален музей, който представя историята и бъдещето на сектора.
Устойчиво развитие
Тъй като устойчивото развитие на региона е сред основните приоритети за пристанището в Монреал,
то създава и група от 9 служители от различни отдели, които активно работят върху изграждането на стратегии. За да подсигури изпълнението на препоръките и плановете, пристанището приема и 3-годишен план
за промяна. Целта е да се ускори подмяната на инфраструктурата, а инициативите за иновации да бъдат
важна част от цялостния план за развитието.
– Как се променя ролята на пристанищата в
днешната несигурна среда?
– От гледна точка на бизнес интересите ни залагаме много на това да подобрим традиционните си пазари. Пример е споразумението между Канада и Европа. Друга основна точка е диверсификацията на пазарите ни, които еволюираха невероятно през последните 10 години. Азия сега е отговорна за 25% от контейнерния трафик.
От гледна точка на иновациите се фокусираме върху връзката между порта и града. Това е и много важно
за мисията ни да създадем лекота на движението.

– Как могат пристанищата да се справят с предизвикателствата на дигитализацията?
– Ние винаги сме избирали работата заедно с партньори, за да подобрим процесите си, и този принцип е
водещ при разработването на новата ни стратегия и визия за иновации. Вярваме, че чрез работа в екип можем да намерим добри решения, да споделим добри
практики, което да подобри работата на малки и големи пристанища. Тази е и причината да сме изключително доволни, че сме част от групата chainPort, която има
специално подбрани членове. В нея можем да споделяме информация с другите членове, да развиваме заедно
иновации и решения с поглед в бъдещето. Пристанищата имат възможността да обменят визиите си за това как
планират да се справят с динамиките на пазара.

– Как големите пристанища могат да са част от
движението за опазване на околната среда?
– Тенденция, която ще продължи да оказва все поголямо влияние върху операциите ни, е как пристанището се интегрира в обществото. Тук основно говорим за устойчивост и доколко обществото се съгласява
с инфраструктурните ни проекти. Очакванията на публиката към големите пристанища и тяхната роля при
опазването на природата само ще растат. Портовете по
целия свят трябва да служат като пазители на публичните средства. Пристанищата следва активно да опитват да внесат енергийна промяна. Декарбонизацията
на веригата на доставки е колективна работа, но пристанищата трябва да се държат като лидер. Това е, което
ние в Монреал се опитваме да бъдем.
Ники БОЖИЛОВ
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В България се роди
роботът Animoto
Серийното му производство
е готово да стартира веднага
след извънредното положение

„Ще произвеждате роботи в България?! Много забавно!“. Тези думи чул Георги Арабаджиев –
съсобственик и управител на Гига Аутомата, през 2017 г. на щанда на италианска фирма за
енкодери (устройство, задаващо ъгъла на рамото на робота) на Hannover Messe. Това, което се
сторило смешно на италианците тогава, днес вече е факт. Колаборативният робот (кобот)
Animoto се приема много добре от първите клиенти на фирмата, независимо дали са българи,
или чужденци. А серийното му производство е готово да стартира веднага след извънредното
положение.

Б

ългария има традиция в производството на роботи. Заводи като старозагорските ДЗУ (Дискови
запаметяващи устройства) и Берое са били едни
от най-модерните производители на роботи и автоматизирани решения през 80-те години на миналия век.
Днес те са само спомен, но българските инженери и
конструктори отново преоткриват роботите и искат да
оставят следа в тази индустрия.

Традиции и новаторство
Автономни платформи, които носят товари и се
разминават безопасно с работниците в автоматизирания склад на ДЗУ – Стара Загора. Това е един от ярките детски спомени на Георги Арабаджиев. Тогава
той дори не предполагал, че след време той самият
ще изобретява и създава модерни роботи. В началото
обаче плановете му били други. Учи в Технически уни44
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верситет Дармщат в Германия, специалност математика и компютърни науки. След това се завръща в България и започва да работи като програмист.
По-късно, заедно със съдружника си Георги Георгиев – машинен инженер и доктор по роботика, основават фирма за проектиране на машини с цифрово програмно управление (CNC). С годините у тях изкристализира идеята да произвеждат роботи, като тя
се явява логично продължение на дейността им.
„Решихме да създадем наш продукт, който да намира приложение в най-много бизнеси – разказва
г-н Арабаджиев. – Стигнахме до извода, че това трябва да е 6-осен (с 6 степени на свобода) индустриален
робот манипулатор. Още по-добре беше той да е колаборативен, т.е. да работи заедно с хората. И не на
последно място, да е доста по-евтин от тези, които са
на пазара. Ние много държахме да направим достъпен робот. Иновацията ни не е в технологията, а в це-
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Вече има множество запитвания за робота от български фирми, включително с чужди собственици
ната, защото неговите конкуренти са по 35 000 долара, а той е около 15 000 евро в зависимост от допълнителното оборудване.“
Активно конструкторите започват работа по новото
изделие в началото на 2017 г. Тъй като фокусът е изцяло върху цената, се налага голяма част от компонентите да се проектират и изработят от фирмата (като споменатите вече енкодери), за да излязат по-евтино. Повисоката им цена би наложила вдигане на крайната
цена на изделието. В момента 90% от компонентите се
произвеждат в цеха на фирмата, включително електродвигателите. Това става на CNC машини, а използваните суровини са алуминий, стомана, а също и пластмаса. Като най-трудни възли се оказват редукторите, тъй
като са доста фини устройства и трябва да се сглобят
прецизно, с минимален допуск. От доставчици се вземат само някои модули, като цветния тъчскрийн дисплей, кутията на изделието, кутията на контролера и др.

Един робот – много приложения
Изобретеният робот, който носи името Animoto, е
висок 1,30 м и тежи 22 кг. Съставен е от над 1500 елемента и може да борави с товари до 7 кг със скорост
до 2 м/с. Това е доста висока скорост, но тя се регулира според конкретното приложение на робота. Машината работи спокойно при нормална работна температура – от 0 до 50 градуса. Може да бъде оборудвана с неограничен вид захвати. Гига Аутомата предлага един вид електромеханичен грипер с 2 пръста

(тип щипка) и един топ вакуумен, като могат да бъдат закачени произволен брой вендузи според вида
на стоките, с които ще борави. В случай че се работи с изделия от черна стомана, захватът може да
бъде и електромагнитен. Но роботът може да се оборудва с всякакъв вид грипер, отговарящ на стандарта ISO 9409-1-50-4-M6 или несъвместим със стандарта
посредством фланец.

НЕКА РОБОТЪТ ПРИЕМЕ СТОКИТЕ
Роботът е универсален и
с правилна периферия могат да му се намерят различни приложения. Характеристиките на Animoto го правят особено подходящ за някои складови операции. Производителят вече има запитване от българска фирма дали роботът не
може да се монтира на рампите и да поеме приема и експедицията на стоки от склада. Със
скенер в ръка той лесно може
да отмята влизащата и излизащата стока и по този начин да
се автоматизира операцията.
Така че нищо чудно скоро да
го видим в действие в българските складове.
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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Съдружниците в иновативното производство:
Георги Арабаджиев (вляво) и Георги Георгиев
След двегодишна работа и много изпитания, включително в практиката, фирменият екип е разработил
2 модела на робота. Те са еднакви по архитектура,
но с различни параметри на устойчивост и с различни шасита.
Mашина е предназначена да работи в по-запрашена среда с IP67 и може да издържа потапяне във
вода и различни химически разтвори. Тя е с повече
уплътнения, които предпазват проникването на замърсители в нейните възли.
Другата машина е със защита IP65, не е толкова
добре уплътнена и е предназначена за работа в нормални условия. Конструкторите работят и по усъвършенстване на прототипа, тъй като имат постъпили запитвания за работа в още по-агресивни среди.
Засега роботът извършва операциите само от статична станция, която може да бъде оборудвана с
различни приставки според изискванията на клиента. Има възможност да се използва и като заваръчен робот. Производителите не са водили разговори
с производители на автономни самоходни платформи (AGV) за съвместна работа. Практиката в западни фирми показва, че комбинацията от AGV и манипулатор може да намери добро приложение в много бизнеси.

Серийно производство на старт
В момента първите роботи вече работят при клиенти на фирмата в България. Те са произведени в нейната база в село Горна Малина край София. Според първоначалните планове серийното производство
е трябвало да стартира през май тази година, но сега
срокът е изместен след края на извънредното положение. За целта е оборудван със CNC машини специален цех във Враца, като първоначално се предвижда да бъдат назначени 5-има специалисти. В момен46
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та фирмата има готовност да произвежда до 100 робота месечно.
Засега в Гига Аутомата планират да работят по схемата „производство след поръчката“ (manufacturing on
demand), при която складът е сведен до минимум. За
всяка поръчка ще се доставят материали и компоненти след подписване на договора. Това не е бърз процес, тъй като някои компоненти пристигат от Америка
и Югоизточна Азия. Така първоначалният срок за изпълнението на една поръчка ще е 5 месеца, но с времето се предвижда той да намалее до 3 месеца. При
ръст в производството фирмата има планове да създаде и специално складово помещение.
Бързото развитие на технологиите и непрекъснатата миниатюризация в икономиката принуждават производителя постоянно да усъвършенства машината.
„Развитието на електрониката е много динамично –
разяснява г-н Арабаджиев. – Всяка година някоя компания придобива друга, свалят се чипове от пазара и
се пускат нови по-усъвършенствани. Затова сме подготвени, че всяка година или през 2 години трябва да
правим редизайн на електронната част – също както
при смартфоните. Ние имаме готовност постоянно да
обновяваме изделието и софтуера.“

Добра възвръщаемост
Ниската цена на изделието от 15 000 евро позволява клиентите да имат бърза възвръщаемост на инвестициите (return of investment). Според производителя роботът може да откупи инвестицията за период
от 6 месеца до година. Това, че е колаборативен, позволява да работи заедно с хората. Така няма нужда от
допълнителна периферия, която да ограничава достъпа на персонала до него и чиято цена понякога може
да достигне цената на робота. Това спестява много
при интеграцията му в различни производства.
Роботът спокойно може да бъде инсталиран на
едно работно място и да работи заедно с хората. За
разлика от тях обаче той не се изморява, не се разболява и не излиза в отпуск, което го прави подходящ за
работа при режим 24/7.
Неочаквано и за самите собственици вече има
множество запитвания за робота от български фирми,
включително с чужди собственици. Интерес към него
има и от други държави, например от индийски фирми, при които цената на труда е ниска, но им липсва
качество при повторяеми операции. При тях работата
на един робот се усеща още на втория-третия месец
– качеството се повишава, а бракът намалява.
„Смятам, че индустрията и складовете заслужават
по-високо ниво на автоматизация – заключава г-н Арабаджиев. – Резултатът би бил полезен за всички: и за
собствениците, и за крайния клиент, тъй като автоматизацията и роботизацията ще намалят цените на
крайния продукт.“
Васил ВАСИЛЕВ
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BULGARIAN ENTREPRENEURS HAVE THE ABILITY TO COPE WITH THIS CRISIS
Mr. Radosvet Radev, Chairman of the Bulgarian
The crisis itself has imposed new challenges on the
Industrial Association, and the expert teams of BIA economy. The needs for disposable face masks, disindo not miss an opportunity to give their opinion to fectants, protective gear, pharmaceutical drugs were
the competent institutions on any topic concerning satisfied. The services are adapting to the situation at
the Bulgarian business. The questions asked by LO- hand – food deliveries to the home, electronic payGISTIKA magazine were related to the COVID-19 ments, dozens of applications for quicker access, even
pandemic crisis and its economic consequences.
to your GP practice. The truth is that our economy is
“The members of the Bulgarian Industrial As- not the size in which it existed before the crisis, and
sociation, whose businesses I have the pleasure to the key question is whether we will be satisfied with
know, are personalities with impressive business the turnovers that it achieves. But I continue to believe
backgrounds. I strongly believe in the abilities of the that this crisis is also a new and challenging opportuBulgarian entrepreneurs in general. They have en- nity, and that the new business models are being develdured so much hardship that now they have the spiri- oped at the moment, which will change the economy
tual and moral resources to survive this crisis.
of the 21st century”, says Mr. Radosvet Radev.

10

HOW TO DELIVER CHILLED FOODS IN PANDEMIC TIMES
Express Distribution, a family-owned compaThe team has fifteen specialized vans. In the
ny with vast experience in distribution and logistics crisis situation caused by the COVID-19 pandemof fast-moving consumer goods (FMCG), reach- ic, there were serious delays and disruption of proes more than 650 retail stores and HoReCa outlets duction and supply, and the store shelves were raplocated in Sofia and the surrounding region. The idly emptying. According to Mrs. Diana Tsankova,
company distributes mainly the premium-segment Managing Director of the company, the hardest time
products requiring temperature-controlled storage. was registered in the first week of the declared state
It offers about 650 food products in different cate- of emergency in the country, when the people were
gories, and disposes of a warehouse with an area of responding to the crisis by hoarding food products,
920 sq.m, including five refrigerated chambers and a and the delivery orders were sharply up as compared
separate dry storage area.
to regular times.

15

OUR TEAMS ARE AWARE OF THE MARKETS AND THE CRISIS RISKS
The deliveries of raw materials which the facto- fluously load up the storage areas. For storage purries need, the transport of finished products on new poses, we use the available sites at the ports in Varna
routes, the search for fast and green corridors, all this and the warehouse of our customs agent, and we aim
made the logistics industry face a serious challenge. to buy as much materials as necessary for our immeWe contacted Mrs. Nataliya Ivanova, Supply Chain diate production. Every week, we analyze our stock
Director at Alcomet AD, and asked her to share with inventories, their turnover in the manufacturing prous the experience and insights of a major producer in cess, and the deadlines required for their delivery. In
the supply chain management during the COVID-19 order to avoid excessive hoarding, but also to propandemic crisis.
tect ourselves from too small stock inventories, we
“Our strategy is not to store large amounts of raw have developed dedicated tools in our ERP system,
materials on the territory of the enterprise, because which give us enough time to respond in critical situthis may freeze much financial resources and super- ations”, comments Mrs. Nataliya Ivanova.

18

COBOT ANIMOTO WAS BORN IN BULGARIA
“You will produce robots in Bulgaria?! That’s
sounds funny enough!” These were the words Mr.
Georgi Arabadjiev, co-founder and manager of Giga
Automata, heard in 2017 at the booth of an Italian
producer of encoders (a device setting the rotation
angle of the robot’s arm movement) at Hannover
Messe. What was funny for Italians then, today is a
fact. The collaborative robot (cobot) Animoto is accepted very well by the first customers of the company, whether in Bulgaria or abroad. And its largescale manufacturing is ready to start immediately

44

after the end of the imposed state of emergency in
this crisis.
The invented robot is 130 cm tall, and weighs 22
kg. It is composed of over 1,500 components, and
can carry up to 7 kg payload at a speed of up to 2
m/s. This is a fairly high speed, but it can be adjusted depending on the specific industrial application
of the robot. The robot functions easily at normal operating temperature – from 0 to 50°C. It may be additionally equipped with unlimited types of robotic
grippers.
СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020
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