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Дигитализация, електрификация
и още нещо
«Един от най-бързо развиващите се сектори в логистиката са доставките
в последната миля и целта е до 2030 г. 60% от камионите за дистрибуция
в градовете да са декарбонизирани и тихи, т.е. електрически.
Всичко това много бързо ще доведе до цялостна промяна
на режимите на работа, маршрутизацията, бизнес моделите
на доставчиците и до съответно ново ниво на дигитализация.»

Обикновено, когато говорим за дигитализация в
логистиката, камионите не се смятат като част от
сложните логистични процеси. Може би обаче това ще
се промени в много близко бъдеще. През септември определено имаше раздвижване на всички нива в бизнеса и
след „сушата“ от новости през летните месеци и заради Covid-19 се разрази направо ураган от новини от производителите на камиони, при това почти всички свързани с така наречения транспорт с нулеви емисии. Макар и звучащо като клише, можем да заявим, че електрическите камиони и ванове наистина настъпват. Само
през този септември Scania и Mercedes обявиха, че след
повече от двугодишни полеви тестове започват серийно производство на е-камиони, премиери имаше на Opel
- Vivaro-e и Zafira-e и на Peugeot e-Boxer… Daimler Truck
отиде една стъпка по-напред и представи концептуален
водороден камион GEN H2, като обеща 1000 км пробег с
едно зареждане и серийното му производство през втората половина на това десетилетие.
Един от най-бързо развиващите се сектори в логистиката са доставките в последната миля и целта е до

2030 г. 60% от камионите за дистрибуция в градовете
да са декарбонизирани и тихи, т.е. електрически. Всичко
това много бързо ще доведе до цялостна промяна на режимите на работа, маршрутизацията, бизнес моделите
на доставчиците и съответно до ново ниво на дигитализация. При това ще дойде много бързо и у нас.
Тези новини определено ми показаха, че сме на съвсем прав път с темата и лекторите на Логистичната
бизнес конференция – София, която вече е съвсем близо.
Да припомня – 27 октомври 2020 г., София Ивент Център на живо или онлайн стрийминг. Защо сме актуални?
Защото водещите ни лектори ще обсъждат ключовите
стратегии след Covid-19, а сред тях определено са дигитализацията и доставките в последната миля.
Снежина БАДЖЕВА

Вижте повече за конференцията
на conference.logistika.bg
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Глориент Инвестмънт БГ предлага два склада под наем
Първият склад е с площ от 2 543 кв. м, в сграда на
бул. Цариградско шосе с бърз достъп до магистрала
Тракия, магистрала Хемус и летище София.
Наемът и таксата „Фасилити мениджмънт“ за площта (2 543 кв. м.) е 11 000 евро без ДДС.
Ползването на надземни паркоместа за гости и служители е включено в цената.
Вторият склад е с площ от 2 608 кв.м ,в сграда
на бул. Цариградско шосе с бърз достъп до магистрала Тракия, магистрала Хемус и летище София.
Светла височина на склада – 6,70 м. Две врати и 4
рампи. Ползването на надземни паркоместа за гос-

ти и служители е включено в цената.
Наемът е 4,50 евро на кв.м без ДДС, таксата „Фасилити мениджмънт“ – 0,6 евро на кв.м без ДДС.
Към тези складови площи се предлагат и офиси
(98,44 кв.м; 300 кв.м (или 398,44 кв.м двата заедно),
разположени на ет. 1 в административната част
на сградата.

Лице за въпроси, допълнителна информация и огледи:
Мирослава Александрова
E-mail: miroslava.alexandrova@glorient-bg.com
Tel: +359 2 817 35 12, Mob: +359 882 800 567

IRU: Нов TIR коридор тръгва в Азия
След няколко успешни пилотни курса, в Централна Азия и Персийския залив е активиран нов ТИР
коридор, съобщават от IRU. Той е от Иран до Узбекистан, като за първи път се използва маршрут през Афганистан. Първите два камиона,
които преминават маршрута, са натоварени
със запечатани контейнери с гуми и чай. Пилотният проект е проведен с подкрепата на Организацията за икономическо сътрудничество (ECO), един от ключовите партньори на IRU.
ECO и нейните членове оказват силна подкрепа
за eTIR, което би могло допълнително да улесни
търговията по този коридор, тъй като Афганистан, Иран и Узбекистан разполагат с технологията за неговото прилагане.

Изграждат нова
производствена и складова база
Балкан Агрикалчарал получи сертификат за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Инвестиционният проект,
за който е сертифицирано дружеството, предвижда разширяване на съществуващата дейност
чрез изграждане на нова производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и
зеленчуци в Индустриална зона Марица, част от
Тракия икономическа зона. Размерът на инвестицията възлиза на 29,2 млн. лв., като ще бъдат разкрити 31 нови работни места.
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ЛОГИСТИКАТА И ВЕРИГИТЕ
НА ДОСТАВКИ СЛЕД COVID-19
27 октомври 2020 • Sofia Event Center (SEC)
Организатор: БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА
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Първи дигитализиран
жп транзит между Азия и Европа
Руските железници, заедно с беларуските и
Fesco, осъществиха първия изцяло дигитализиран транзит на контейнери от Китай до Европа. Пилотна интермодална пратка контейнери
измина маршрута от китайското пристанище Нингбо до Колядичи (Беларус), през руското
пристанище Владивосток и транзитно премина
през Руската федерация. Според Руските железници това е първата транзитна контейнерна
пратка от Азия до Европа в Русия, обработена
изцяло по електронен път. Прекият ефект от
новата технология е четиридневно намаляване
на времето, необходимо за обработка на товара. Това става чрез използване само на електронни документи за спедиция и транзитни декларации и осъществяване на цифрово сътрудничество с митническите органи.

Maersk увеличава
интермодалните услуги
Комбинираният морски – жп сервиз AER19, който Maersk пусна преди година, вече се предлага като постоянна седмична услуга. Продуктът
е комбинация от морски и железопътен превоз,
като свързва Далекоизточна Азия с пристанищата в Северна Европа. Сервизът е предназначен за
чувствителни към времето товари. В неговите рамки се осъществява морски превоз на товари от пристанища в Корея, Япония или Китай
до порт Находка в руския Далечен изток. Там стоките се претоварват на влак, който за 11 дена
стига до Санкт Петербург. Последният етап е
морски превоз на товарите от Санкт Петербург
до финландските пристанища Хелзинки и Раума,
Гданск (Полша), Бремерхафен (Германия) или портове в Скандинавия.

Избраха логистичните лидери
на годината
Новият член на
Logistics Hall of
Fame е Гудрун Винер-Атенс , управляващ партньор в Spedition
Winner и дългогодишен председател на консултативния съвет на
Kombiverkehr. За Германия и Европа тя е пионер на
интермодалния транспорт. Професионалният є
живот е тясно свързан с историята на интермодалния транспорт. Гудрун Винер-Атенс е много активна на политическата сцена от 90-те години
на миналия век, като работи активно за хармонизиране на железопътните пазари в ЕС. Под нейно
ръководство Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für
kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG става лидер
на европейския пазар в интермодалния автомобилно-железопътен транспорт. Победителят г-жа Винер-Атенс ще бъде официално въведена в Logistics
Hall of Fame на тържествен прием на 3 декември в
Берлин.
Главният изпълнителен директор на Hermes
Germany Олаф Шабироски е избран за TRATON
Logistics Leader за 2020 г. Наградата се връчва от
Logistics Hall of Fame и е дарена от TRATON SE. Той е
отличен като „Модернизатор и мениджър на промени“, помогнал на доставчика на колетни услуги
да постигне увеличение на груповия оборот от
9% през последната финансова година.
До момента 36 логистични личности са част от
международната Logistics Hall of Fame.
8

8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

НАКРАТКО

9

Немски стартъп
придобива част от Uber

В Австрия пускат влак на водород
След успешна тестова експлоатация в Северна
Германия между 2018 и 2020 г. влакът Coradia iLint,
произведен от Alstom, ще демонстрира своите
предимства в Австрия в продължение на 3 месеца, през които ще превозва пътници по географски предизвикателни маршрути. Влакът използва
бордови горивни клетки за преобразуване на водород и кислород в електричество, като по този
начин намалява вредните емисии до нула. В Германия тестовете му с горивни клетки на Alstom започват през септември 2018 г., когато две предсерийни мотриси започват редовно обслужване
на пътниците в Долна Саксония (Германия). След
година и половина пробна експлоатация и изминати над 180 000 км са поръчани влакове серийно производство, като се очаква да бъдат пуснати в действие през 2022 г. Сега австрийската
ÖBB ще тества Coradia iLint на регионални железопътни линии в южната част на страната, където те биха могли да заменят дизеловите влакове. Пътниците могат да очакват влак с ниско
ниво на шум, максимална скорост 140 км/ч и нулеви вредни емисии.

Базираната в Берлин компания Sennder придобива товарния бизнес на Uber в Европа. Като част
от сделката американската компания ще остане миноритарен акционер. Амстердамският екип
на Uber Freight ще се присъедини към Sennder, след
като сделката бъде финализирана. Новият собственик планира да създаде още един офис в нидерландската столица.
Това е второто придобиване за немския стартъп
тази година, след като през юни се сля с френската компания Everoad, а през юли създаде съвместно
предприятие с италианския оператор Poste Italiane.
Основана през 2015 г., германската фирма е специализирана в товарните превози и е събрала над
120 млн. евро от инвеститори, включително Accel,
Lakestar, HV Ventures, Project A и Scania. След приключването на сделката Sennder ще има офиси в 7 държави, като екипът е над 500 души.
„Ние сме изключително горди, че създадохме водещ дигитален спедитор в Европа, превозвайки
повече от 50 000 товара всеки месец в 31 държави.
Тази сделка укрепва нашата позиция в Европа. Очакваме също така да работим с Uber Freight, за да добавим по-голяма стойност за клиентите на двете
компании“, казва Дейвид Нотакър, главен изпълнителен директор и съосновател на Sennder.

СКЛАДОВА ПРОГРАМА

Store IT

•Безпроблемно внедряване и бързина на системата
•Пълна автоматизация, RFID управление и складови роботи
•Оптимизация на транспортните задачи и маршрутите
•Поддържане на различни фирми в един склад
•Системата работи на Windows/MS SQL  или безплатните Linux
MySQL платформи
•WEB базиран интерфейс, възможност за работа от различни устройства
•Мобилни приложения (мобилни устройства, терминали за кари)
•Основни ERP функции: ценообразуване, поръчки, доставки, фактуриране, производство
•Интеграция с всички видове ERP системи (SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)

Системата се предлага и като Cloud услуга, което намалява първоначалната инвестиция.
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6 • 02 439 82 61 • 0888 588 111• sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com
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Eurapid става зелен
DHL Freight, един от водещите доставчици на сухопътен транспорт и митнически услуги в Европа, разширява покритието на Eurapid и добавя нови
характеристики на своя премиум LTL продукт. Сега
услугата покрива 95 процента от всички бизнес адреси в 25 европейски страни.
Освен подобрената услуга вземане в същия ден и
доставка до 12 ч. сега вече има и допълнителна възможност за доставка до 10 ч. за определени зони. Освен това всички услуги, заявени чрез Eurapid, са напълно климатично неутрални.
„С продължаващия растеж на световната търговия има нарастваща нужда от екологично чисти решения. Да бъдем пред конкурентите си, опазвайки
околната среда и действайки устойчиво, е от изключителна важност за цялата верига от доставки. DHL Freight Eurapid осигурява на нашите клиенти
модерна премиум LTL услуга за сухопътни пратки“,
коментира Уве Бринкс, CEO DHL Freight.
„Новите функции обаче са още едно доказателство

за ангажираността ни да предложим възможно найвисокото ниво на качество, бързина и надеждност
на нашите услуги, докато подобряваме екологичната въглеродна следа“, допълва мениджърът.
Услугата на DHL Freight Eurapid е изградена върху
гръбнака на мрежата на Freight EuroConnect. Оперирайки с повече от 2000 международни линии дневно в цяла Европа, мрежата осигурява безпроблемно,
рентабилно обслужване от врата до врата. Чрез
обновяването на Eurapid, DHL Freight може да предложи на своите клиенти напълно климатично неутрални пратки. Зелената опция е автоматично
включена в услугата без допълнителни разходи. Количеството на емисиите на CO2 по време на транспортирането на пратката, включително емисиите
по веригата на енергийните доставки, се изчислява
с проверен процес на измерване. С тази иновативна
инициатива DHL Freight цели да допринесе за сертифицирана климатична неутрализация наред с Клиентската верига за доставки.

Повече превози по суша

„Три морета“ за по-голяма
свързаност по линията Север-Юг

По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 8,4%, докато извършената работа отбелязва спад с 1,3%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Ръстът основно се дължи на автомобилния и железопътния транспорт.
През второто тримесечие на 2020 г. в сравнение
със съответното тримесечие на 2019 г. превозените товари и извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт се увеличават съответно с 6,1 и 0,2%.
Превозените товари от сухопътния транспорт са
25 126,7 хил. т, или с 6,4% повече спрямо второто
тримесечие на 2019 г., което основно се дължи на автомобилния и железопътния транспорт.
Превозените товари от речния и морския транспорт,
които през второто тримесечие на 2020 г. са извършвали само международни превози, намаляват с 3,1%.
10
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Българската банка за развитие влиза в Инвестиционния фонд към Инициативата „Три морета“.
Инициативата е проект на държавни глави на
12 държави – членки на ЕС: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. Тя се
развива като прагматична платформа за регионално партньорство с основен фокус сътрудничеството в търговско-икономическата област, задълбочаване на интеграцията на страните от региона
между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-голяма свързаност между тях по линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии. Оценката е, че за Инициативата „Три морета“ са необходими инвестиции в областта за
транспортната инфраструктура до 2030 г. 290
млрд. евро, за енергетиката – 87 млрд. и за дигитална инфраструктура – 30 млрд. евро.

Ангажираност с транзитно време

тегло/единица пратка

Общо тегло/транспортна
единица до 1000 кг
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Променяме се
непрекъснато
и това ще продължи
Николай Николов, управител на WTO
– Г-н Николов, какво трябва да разчетем в новото лого на Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO)?
– От 1 август 2020 г. имаме променена корпоративна идентичност с ново лого. Това е част от еволюцията на бранда през последните почти 20 години и съвпада с нашата „Визия 2030“ за присъствие на важните логистични пазари в света със собствени представителства до края на десетилетието. Новото лого олицетворява глобалното покритие и трите вида транспорт –
въздушен, морски и сухопътен, които предлагаме, като
се акцентира и на прилагането на зелени технологии в
нашата дейност. Уърлд Транспорт Оувърсийз се променя непрекъснато и това ще продължи и в бъдеще.

курентното предимство на компанията и това способства за разширяване на пазарния ни дял. И, разбира
се, винаги за нас основна ценност остават хората – колеги, клиенти и партньори.
– Какви са задачите на най-новия офис
на WTO в Китай?
– Уърлд Транспорт Оувърсийз Китай е лицензиран
NVOCC оператор в Китай и е напълно оперативен от
1 септември 2020 г. Компанията предлага всички логистични услуги на локалния пазар и на партньорите ни в
чужбина. WTO е първата българска логистична компания със свое представителство в Поднебесната империя.

«Компанията ни се позиционира като водещ логистичен доставчик,
прилагащ най-добрите практики в бранша и ориентиран
към пълна дигитализация на услугите.»
– Отваряте нови офиси, строите логистичен
център. Какви стратегически цели залагате в инвестиционните си проекти?
– Силното развитие на продажбите и предлаганите продукти в Уърлд Транспорт Оувърсийз България ни
даде увереност да започнем експанзия на нови пазари.
През 2009 г. компанията откри представителство в Сърбия, а година след това – в Хърватия и Словения. Регионалното присъствие засили Bargaining power на компанията, което е важен фактор за увеличаване конкурентоспособността на продуктите ни. Всичко това бе част
от нашия план за регионално присъствие, който бе завършен напълно успешно. Вече работим по стратегическия си план за покритие на важните логистични пазари в света със собствени офиси до 2030 г. Нашата
нова компания в Китай – Уърлд Транспорт Оувърсийз
Китай, е първата и най-значима стъпка от този план.
Ще направим всичко възможно да изпълним амбициозната си програма, защото това е най-важният проект от създаването на компанията до днес. Убеден съм,
че за да бъде наистина успешна, логистичната компания трябва да контролира напълно процесите от мястото на възникване на логистичната услуга до последната
миля. Това обаче също не е достатъчно. В Уърлд Транспорт Оувърсийз смятаме, че иновациите са катализатор
на успеха и непрекъснато инвестираме в тях. Стремим
се да предлагаме нови възможности и решения, за да
посрещнем нарастващите нужди на клиентите. С всяка
инвестиция и решение увеличаваме още повече кон12
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Вече спокойно ще можем да предлагаме 3PL и 4PL услуги на своите клиенти, чиито вериги на доставки започват или приключват в Китай. Освен това ще имаме пълен контрол над целия логистичен процес от доставчика до крайния потребител в страните, където вече
имаме собствени офиси. Офисите ни във всички страни работят с една и съща ERP система и това ни дава
възможност да разполагаме с богата и своевременна
информация за всяка стъпка от веригата на доставки,
която съответно е достъпна и за нашите клиенти.
– В началото на COVID кризата казахте, че основната Ви задача е да запазите хората и да излезете по-силни от кризата. Случи ли се това?
– Не само запазихме, но и разширихме екипа си
и в този момент сме по-силни, отколкото бяхме преди началото на кризата. Това го виждам от месечните ни отчети, където ръстът при оборота към 1 септември 2020 г. спрямо същия период за миналата година е 24%, а при печалбата – над 12%. Бих казал, че
вследствие на прилагането на кризисния ни план през
март, в този момент компанията ни има увеличен пазарен дял в морския контейнерен и групажен транспорт, а обемите при въздушния транспорт на практика се запазват въпреки огромната стагнация в този вид
транспорт. Нека не забравяме обаче, че кризата далеч все още не е приключила.
Богиня МАТЕЕВА
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БПД Варна – мащаб, иновации
и професионално управление
Бългериън Пропърти Девелъпмънтс (БПД) чрез дружеството си Варна Лоджистикс ЕАД построи
нова логистична сграда с РЗП от 15 500 кв.м в сърцето на Логистичен парк БПД Варна. За
предимствата на базата и за добавената стойност, която носи на клиентите, разговарям с
Павел Бандилов, директор Бизнес развитие в БПД.

Варна Лоджистикс е първият проект във Варна, който се изгражда според най-високите международни стандарти в индустриалния и логистичния сектор.
Паркът е единствен проект в града, който реализира едновременно съвременна концепция, ефективно управление на стоки и приятна работна среда.
– Г-н Бандилов, на какви пазарни нужди е отговор
пускането в експлоатация на сграда А5 в БПД Варна?
– Новоизградената сграда А5 продължава и надгражда концепцията за развитие на целия логистичен
проект БПД Варна като логистичен комплекс, изпълнен по най-високите международни стандарти. Тя е
важна крачка в разрастването на проекта и в утвърждаването му като пионер и водещ на пазара на индустриални и логистични площи в град Варна и региона.
Решението за реализиране на проекта също така
е отговор на растящите нужди на пазара във Варна от
сухи и темперирани складови площи, както и 100%
запълняемост на изградените до момента съвременни
логистични складови, търговски и офис площи с над
25 600 кв.м РЗП, както и близо 15 000 кв.м РЗП старо строителство.
Сграда А5 ще отговори и на тенденцията за експанзия на текущи дългогодишни клиенти, които затвърждават и разширяват позициите си на пазара, имат
необходимост от увеличение на складовите и офис
площи и продължаване на дългосрочното партньорство с БПД Варна. Интересът, който предизвика новата база, е изключителен, като месеци преди старта
на строителството бяха заявени намерения за наемане на значителна част от площите.
– Какво е най-важното, което трябва да знаят за
складовите площи бъдещите наематели?
– Сградата е едноетажна постройка с размери 144
на 99 м. Състои се от 12 складови клетки, разпределени в 6 модула. В голяма част сградата е със светла височина 10,5 м, като има модули със светла височина
от 9,30 м. Изградени са четири обособени стелажирани хладилни клетки за съхранение на замразени и свежи продукти в диапазона -25 °С до +15 °С. Темперираният склад е с температурен диапазон +18 °С до
+24 °C. Всички клетки са оборудвани с нивоизравнителни рампи и достъп до кота 0.
14

8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

Сградата е уникална поради съчетанието на различни по предназначение складови площи, ESFR системата (бързи спринклери), специфична за тази сграда, пожароизвестяване, осигурено резервно захранване за складовете с температурен режим, лед осветление в складовите и офис пространствата, естествено осветление в пикинг зоните на склада, осигурен
самостоятелен паркинг към сградата и допълнителни
паркоместа в сграда Многоетажен гараж А2Г. При изграждането са използвани съвременни строителни материали и технологии, осигуряващи ниски експлоатационни разходи и безаварийно ползване.
– Какви услуги и схеми за наемане предлагате?
– Самият проект като конструкция предполага значителна гъвкавост при самостоятелно наемане на готови за експлоатация складови площи с възможности за
разширение и добавяне на допълнителна площ. Изградени или заложени за изграждане са оперативни складови офиси и санитарно-битови помещения на територията на складовата зона. Освен възможност за самостоятелно наемане и опериране на хладилни и нетемперирани складови площи БПД Варна оперира и
собствен логистичен склад, като предлага на клиентите си 3PL логистично обслужване с гъвкави ценови
условия и възможност за складиране на палетомясто
(складова логистика) в хладилен и нетемпериран склад.
Всички свободни площи и услуги могат да се видят
на сайта ни www.bpdplc.com. Като допълнителна стойност към предлаганите складови и офис пространства
БПД Варна осигурява професионален екип по пропърти и фасилити мениджмънт, който осигурява управлението на проекта и поддръжката на всички системи и
съоръжения, както и безупречна околна среда. Базата
е с 24-часова охрана и видеонаблюдение с контрол на
достъпа, паркоместата са разделени – за наематели и
отделно за приходящи клиенти.
Богиня МАТЕЕВА
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Логикорп – модерният подход
при обработка на контейнеризирани товари

Л

огикорп е нов център за морски и пристанищни услуги, чрез който Юнимастърс издига обслужването на контейнеризираните товари през
пристанище Варна-запад на качествено ново ниво,
характерно само за специализираните терминали в
развитите икономически зони по света. Центърът се
намира в Индустриална зона Юг на Девня и е разположен в непосредствена близост до входа на пристанищния контейнерен терминал. В него се извършват операции по обработка, управление и контрол на
транспортно-логистичните дейности на Юнимастърс в
региона.
Строителството на новия морски и пристанищен
център стартира в края на 2017 г., а терминалът влиза в експлоатация през 2019 г. Контейнерното депо
е проектирано от Hamburg Port Consulting – световноизвестен пристанищен консултант, проектирал над
1400 морски терминала и депа по света. В организацията на процесите са използвани най-модерните цифрови технологии за обработка и обмен на данни, а
операциите по съхранението, обработката и ремонта на голямотонажни контейнери, трейлери и други
транспортни средства отговарят на най-високите международни стандарти.
Терминалът е с обща площ от около 20 000 кв.м,
от които 8000 кв.м служат за съхранение на контейнери.
Морски и пристанищен център Логикорп разполага и със съвременни сервизни съоръжения, митнически склад, модерен крос-док за претоварване на цели
и групажни контейнери, 3PL услуги и куриерски дейности, както и с високотехнологичен склад с корабни
резервни части и корабно снабдяване.
Контейнерното депо е разделено на три блока,
единият от които служи за съхранение на хладилни
контейнери. Претоварната техника включва два специализирани високоповдигача Калмар с височина на
повдигане 16 300 мм, което създава възможност за
подреждане на контейнерите на 6 реда във височина,
16
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както и мотокари и газокари за бързо обслужване на
агрегатите на хладилните контейнери. Депото е проектирано така, че да може да приеме 200 х 20’ контейнера на земя, разделени на един блок от 110 слота, един блок от 54 слота и един блок от 36 слота. При
подреждане на контейнерите на 6 реда капацитетът
на депото достига 1200 х 20’ стандартни контейнера
или 500 х 40’ high cube контейнера.
На територията на Логикорп са обособени две
специални зони за доставка и получаване на стоки.
При приемане или експедиране на празен контейнер всеки шофьор пристига с дигитализиран наряд,
който съдържа уникален QR код. Служител на депото го сканира и така автоматично извлича цялата необходима информация за локализирането и идентифицирането на конкретния контейнер. Едновременно
с това калмаристът получава информация кой контейнер трябва да бъде натоварен, както и в кой сектор
и на кое място в депото може да бъде открит. Всички
тези операции автоматично се отразяват както в системата на депото, така и в тази на съответния клиент,
заявил поръчката на контейнера. Вземането на празен
контейнер в морски и пристанищен център Логикорп
трае между 2,5 и 3 минути – от влизането на камиона, товаренето и напускането на депото от автокомпозицията. Целият процес е системно интегриран със
Salesforce платформата на Юнимастърс, в която екипът на вътрешните контейнерни превози може да следи в реално време автомобилите и да поддържа връзка с техните водачи.
Юнимастърс работи от години върху дигитализацията на дейностите си, както и на всички процеси по
обработката, управлението и контрола на операциите, включително комуникацията със своите клиенти. В
основата на всичко е стремежът на групата към висока производителност и висока добавена стойност за
клиентите чрез предоставянето на лесни и иновативни
решения за логистичните им нужди. Повече за тях можете да прочетете на www.unimasters.com
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Дигиталната трансформация даде
нова енергия на пристанищата
Ангел Забуртов, генерален директор на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“
Той е инженер, но е изучавал още банкиране и икономика. Специализирал е пристанищен
мениджмънт и мениджмънт на контейнерните терминали. Убеден е, че клъстерното развитие
на едно пристанище дава синергичен ефект върху цялата икономика на страната.
След успешните проекти за дигитализация на корабния трафик неговият екип в момента
работи над проект, чиято цел е информацията да бъде споделена в обща платформа между
всички участници по веригата на снабдяване със стоки, минаващи през пристанищата ни. Той
е оптимист, но избира реалистичните решения и като мениджър не приема да се поставя
проблем, без да се предложи вариант за изход от него.
Той е Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
– Г-н Забуртов, какви са стратегическите цели
на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)?
– Нека първо направим уточнението какво е държавно предприятие. Държавно предприятие е това,
което в англосаксонския свят означава корпорация,
създадена по силата на закон, а не по силата на желанието на акционери. Този е същественият, отличаващ
го елемент. Създадените със закон предприятия са
различни от държавните търговски дружества, които
могат да бъдат еднолични акционерни дружества или
дружества с ограничена отговорност. Ние управляваме публична държавна собственост, която ни е предоставена за развитие. А публичната собственост не е
предмет на търговска сделка, не се продава, не се купува и в този смисъл е безценна.
– А от спецификата на управляваната собственост зависят и целите на мениджмънта...
– Точно така, от същността на ДППИ идват и стратегическите ни цели. Нашата задача е да намерим модел, в който да съхраним и развием нашите пристанища, така че да обслужват икономиката на страната и да
привличат инвестиции. Първата ни задача е да ги поддържаме в състояние, в което да обслужват търговските
потоци. Знаете, че 80 на сто от вноса и износа минава
през тях. И в същото време се стремим да привлечем
още инвестиции в индустриално и логистично развитие
в непосредствена близост до пристанищата, за да привлечем нови товари и да развием местната и националната икономика. Така че това, което по света е известно
като economic impact assessment, да измери въздействието на пристанищата върху местната и националната
икономика. Идеята е да се повиши качеството на живот в резултат на развитието на пристанищата.
18
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В момента нашият акцент е поставен върху технологичното обновяване на инфраструктурата и най-вече на системите, обслужващи трафика в пристанищата. А самата обработка на товарите е приоритет на нашите терминални оператори.
– По какъв модел се развиват българските пристанища?
– Заложеният модел на това, което имаме в момента, е т.нар. landlord model. Тоест ние сме собственик
на територията на пристанищата, а обработката на товарите се извършва от терминални пристанищни оператори. У нас самият модел на предоставяне на услугата по обработка на товарите е смесен. Процесът по отдаване на концесия е функция на Министерския съвет,
т.е. операторите, или с други думи, концесионерите
имат договор, подписан от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
а ние съдействаме при неговото сключване и изпълнение. Имаме и заварени оператори – държавни търговски дружества, които са извършвали тази дейност и
преди закона и продължават да я извършват и към момента. Имаме и един особен модел на пристанищни
терминали, които са частна собственост. А те са станали частна собственост по време на приватизацията на
държавни компании, които са имали и кейови места
с терминал. След това законодателството е направено
доста либерално, така че дава възможност за инициативи за изграждането на нови терминали от частни инвеститори. Така че в българските пристанища има един
доста смесен модел на опериране на товарите.
– Каква e задачата на четирите териториални и
трите специализирани поделения към предприятието?
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«PCS системата оптимизира,
управлява и автоматизира
пристанищните и логистичните
процеси чрез единно предаване
на данни, свързващи транспортните
и логистичните вериги.»

– Четирите поделения са нашите териториални
звена, които управляват пристанищата на терен. Те са
там, на място, за да решават всички възникнали въпроси всеки ден, т.е. извършват оперативното управление.
Тук е мястото да припомним какво е пристанището – то е територия и акватория; място, на което се
обработват товари, а те пристигат с кораби. Всичко,
което е свързано с безопасно пристигане и приставане на кораба в българските пристанища, е задължение на ДППИ. Всичко, свързано с движението на товара и прехвърлянето му на други видове транспорт, е
задължение на терминалния оператор. Това е разделението на дейностите на пристанището.
Оттам идват и задълженията на следващите наши
специализирани поделения, които са за управление
на трафика и за информационно обслужване на корабоплаването. Във Варна и Бургас са центровете за управление на трафика по море, а в Русе е Центърът за
информационни услуги, свързани с корабите, плаващи по река Дунав. Така че всичко, което се свързва с
управление на корабния трафик по река и море, се
извършва от нашите дирекции.

По отношение на управлението на трафика приключихме голям проект – Фаза 4 на VTMIS, т.е. изградихме и поддържаме Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове
(VTMIS) като част от Общностната система за контрол
на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet).
Започнахме един много важен от логистична
гледна точка проект за разработване и внедряване
на Система за електронен обмен на информация
в българските пристанища (Port Community System
– PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни
от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Вече сме във фаза на проектиране, имаме избран
изпълнител и подкрепата на асоциациите на транспортно-логистичните компании (и за автомобилен, и
за железопътен транспорт). Смятам, че това ще бъде
един от най-добрите проекти, които реализираме.

– Над какви проекти работите в момента?
– Това, което основно правим, е поддържането
на нашата базова инфраструктура – вълноломите, каналите, акваториите, кейовите стени. Другото, което
правим, е свързано с довеждащата инфраструктура
към терминалите: пътни и железопътни връзки, кабелни трасета, водопроводи. Целта е всеки терминал да
бъде осигурен с довеждаща инфраструктура. В частност правим и подобрения на някои наши терминали.

– Какъв срок е поставен в него?
– Като срок е заложено да бъдем готови в началото на 2022 г., но имаме леко забавяне заради пандемията от Covid-19. Пътуванията са разредени и засега дистанционните контакти с европейския изпълнител забавят малко процеса. Това, което ще постигнем с PCS системата, е електронен документооборот
на всички документи, които се генерират и които обслужват товара в едно пристанище.
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Ангел Забуртов е инженер с квалификация в банкирането и икономиката. Специализирал е „Пристанищен мениджмънт“ във Франция, Сингапур и
САЩ и „Мениджмънт на контейнерни терминали“ в
Белгия. Професионалният му опит включва работа в
редица лoгиcтични кoмпaнии в България и в САЩ.
Пpeз 2003 г. зaпoчвa paбoтa в ИA „Пpиcтaнищнa aдминиcтpaция“, кoятo пo-къcнo ce тpaнcфopмиpa в
HK „Пpиcтaнищa“ и нaкpaя – в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). От
2014 г. е гeнepaлeн диpeктop нa ДППИ.
Членува в редица международни организации,
сред които Международната асоциация на пристанищата (IAPH), Международната асоциация на капитаните на пристанищата (IHMA) и др. Член e на
ИК на Европейската организация на морските пристанища (ESPO), вицепрезидент е на Асоциацията на
черноморските и азовските пристанища (BASPA).

«Човек изпитва удоволствие от постиженията. Те осмислят съществуването.»
Това, което сме направили с проекта Maritime
Single Window (обслужване на едно гише), трябва да
постигнем и с новия проект. Maritime Single Window
осигури конкурентоспособност и ефективност на морския транспорт. Всичко, което е свързано с движението на кораба, вече е на електронен носител, а сега целта ни е да постигнем това и по отношение на товарите.
– Какво ще се случи с информацията по пътя на
товара?
– Тенденцията е пристанищата да станат глобални
центрове за обмен на информация за логистиката. Когато един кораб тръгне от което и да е пристанище
към България, в момента на отплаването цялата информация от агента пристига у нас и се разпространява
до всички административни органи, които имат отношение към товара – митница, гранична полиция, морска администрация, терминални оператори, фитосанитари, ветеринари, логистични компании. Всички получават един и същ документ в електронен формат. Когато товарът пристигне в България, ще бъде електронно
изчистен, за да може да се прави спедиция.
Това е полезно за всички видове товари, особено
за контейнерния трафик, включително може да се насърчи и ро-ро бизнесът. Само един пример: ако имаме кораб от Турция с камиони до България, няма да
20
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има нужда от изчакване – всичко, което трябва да се
обработи документално, ще бъде обработено предварително. И ако на кораба има 50 камиона и само
5 от тях подлежат на физически контрол, те ще останат, останалите 45 могат да влязат на територията на
България и да продължат по своите дестинации.
Цифровата трансформация дава онази интелигентност на пристанищата, която им помага да се утвърдят като центрове за обмен на транспортна и логистична информация. Новите информационни услуги,
проследяващи товарите, позволяват на превозвачите,
спедиторите и другите участници във веригата на доставки значително да подобрят оперативната си предвидимост, ефективност, видимост и използване на капацитета, т.е. те носят добавена стойност.
– Какво ще се промени след удълбочаването на
плавателни канали 1 и 2 в пристанище Варна?
– Удълбочаването на пристанище Варна е проект,
за който дълго сме мечтали. Той е изключително мащабен и съм убеден, че ще постигнем неговите цели.
Ако говорим с абсолютни числа, в момента там имаме газене 11,5 м, а с проекта сме си поставили цел да
постигнем газене 13,5 м, т.е. с 2 м по-голяма дълбочина на каналите, които свързват всички терминали в
пристанище Варна.
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«Всяка инвестиция и иновация в пристанището привлича 
нови индустрии и логистика.»
Отваряйки вратата за по-големи кораби, ще увеличим инвестиционния интерес към развитие на индустриални логистични зони. Надявам се догодина по
това време проектът да е приключил.
– Не отделяте ли по-голямо внимание на пристанище Варна-запад в сравнение с другите пристанища?
– Това е естествено, защото даденостите на пристанищен терминал Варна-запад са уникални. Още с
построяването на Варна-запад е мислено как трафикът
да бъде изнесен извън града. Икономиката е обвързана с пристанището, а около него има място за развитие на много индустрии и логистични хъбове. Известно е, че основният товар, преминаващ през Варна-запад, е главно от заводите в западната част на града плюс зърното от Добруджа. Навремето градът се
е развил около пристанището, сега е време градът да
даде нова енергия на пристанището. Както във Варна, така и в Бургас развиваме градски зони. Планираме и на двете места да изградим круизни терминали и яхтени марини, които да се развият по най-добрия начин.
– А какво трябва да се направи в речните ни
пристанища?
– Всеки, който е ходил по Рейн и по горното течение на Дунав, е видял колко много може да се направи и на нашите речни пристанища. Но това е дълъг процес и той трябва да е свързан с интересите на
индустрията. Онова, което трябва да се направи, е да
се увеличи територията на пристанищата – за индустриални и логистични дейности. И на това ще му дойде времето.
Но мога да твърдя, че ние водим колегите си от останалите дунавски държави по отношение на управлението на трафика. Нашият РИС център в Русе може би
е най-добрият административен и оперативен център
за контрол на трафика по река Дунав. Като най-нов той
отразява постиженията, направени в тази област.
Дори сградата на РИС центъра стана лице на пощенска картичка на ЕК като пример за успешно реализиран европейски проект.
– Наскоро ДППИ се присъедини към „Пристанища на бъдещето – Мрежа за върхови постижения“ (DocksTheFuture Network of Excellence). Какво
се случва в тази мрежа?
– Пристанищата предоставят основна услуга за
движение на стоки и пътници по целия свят като връзка между водата и сушата. Те осигуряват преки и косвени работни места в световен мащаб в много области и са жизненоважни за икономиката на градовете
и регионите, в които се намират.

Мрежата за върхови постижения е форма на споделяне на добри практики в морската индустрия. И
най-вече е форма за диалог. В мрежата се обменят
идеи. Ние говорим за енергийна ефективност, за алтернативни горива, дигитализация, логистични вериги,
киберсигурност, иновации... Това е смисълът на участие в един такъв проект. В мрежата се говори и за финансиране на проекти. Но за да се възползваме от
всички финансови инструменти на ЕС за следващия
програмен период, имаме нужда от промени в българското законодателство.

«Винаги съм определял Каспийския регион
като наша ниша, за която постоянно
трябва да мислим.»
– Познавате добрите практики на много пристанища. Кои от тях Ви впечатлиха най-много?
– Не бива да се сравняват пристанищата, защото имат различни обеми и обслужват различни потоци от стокови товари. Ако например сравняваме едно наше пристанище с пристанището в Шанхай, което работи 40 млн. TEU контейнера, ще видим, че чак такава технологична новост на нас не
ни трябва. Реално това, което се работи в Шанхай
за 2 дни, ние го работим цяла година – такъв е мащабът на работата. Всичко зависи от товара и неговата логистика. На един терминал в Гватемала например товарят единствено и само банани, но е направена такава логистика, че не се изискват складове. Веригата е опростена – контейнеровоз и върволица от камиони. Така те работят по 200 хил. контейнера годишно.
На другия край е Китай – фабриката на света, и ако
погледнем Топ 10 на високотехнологичните пристанища, 8 от тях са в Китай. Ако погледнем в Топ 100 – 80
са в Китай. Всяка инвестиция в иновативни решения
навсякъде се прави, за да може пристанището да обработва ефективно определен тип товар. Последно бях
в Гуанджоу, което работи към 18 млн. TEU контейнера
годишно. Но там географските и икономическите дадености не са сравними с други региони.
Не трябва да забравяме, че пристанищата и веригите на доставки обслужват независими компании,
които, познавайки плановете на другите, могат да
вземат правилните бизнес решения и да управляват
ефективно операциите. Силата на интелигентния порт
е в това, че използва цифрови потоци от данни, за да
засили сътрудничеството между всички звена във веригите на снабдяване със стоки.
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«Нашият водещ мотив не е
печалбата, но като мениджмънт
ние също управляваме процеси и
всичко, което пише
в книгите за корпоративния бизнес,
го има и при нас.»
възможности, за да проявят интерес към нас големи компании и да се настанят около нашите пристанища.
– По какво се различава управлението на ДППИ
от корпоративния мениджмънт?
– Разликата е, че в едно търговско дружество водеща е печалбата, а при нас водещото е да създадем
най-добрите условия за обслужване на икономиката и
на компаниите, чиято работа зависи от пристанищата,
т.е. трябва да извършим най-добрата услуга на оптимална цена. Нашият водещ мотив не е печалбата, но
като мениджмънт ние също управляваме процеси и
всичко, което пише в книгите за корпоративния бизнес, го има и при нас.

– Да видим черноморските пристанища. Защо
пристанище Констанца се разви така динамично?
– Защото румънците са 4 пъти повече от нас и
икономиката им е 4 пъти по-голяма от българската.
Но те обработват около 60 млн. тона товари на 4 пъти
по-голяма икономика, а ние работим 35 млн. тона,
което ще рече, че обработваме дори повече товари
спрямо икономиката ни.
Когато говорим за Черно море, трябва да посочим, че най-голяма е икономиката на Украйна, съответно там се обработват около 150 млн. тона товари.
В Черноморския регион пристанищата започнаха да
се развиват много добре, защото интересът към тях
е много голям. След това е руската икономика, но тя
има излаз от много места, и това, което е с излаз на
Черно море, е по-малко от румънската икономика.
После идва огромният потенциал на Грузия. Винаги
съм определял Каспийския регион като наша ниша,
за която постоянно трябва да мислим. Ние поддържаме много добро сътрудничество с колегите от Баку,
където направиха ново пристанище с огромна индустриално-логистична зона. Съвсем естествено е, че искат да станат най-големия логистичен хъб на Каспийско море с излаз на Черно море. И чак след това сме
ние и Турция.
Добре е да се сравняваме с другите, но ние
трябва да говорим за нашата икономика, ние трябва да говорим за нашите индустриално-логистични
22
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– Кое е най-хубавото във Вашата работа?
– Най-хубаво е, когато направиш първата копка,
след това да прережеш и лентата. Човек изпитва удоволствие от постиженията. Те осмислят съществуването.
– Кое е любимото Ви мениджърско правило?
– Не отивай при шефа с проблем, а с решение. Не
обичам да ми съобщават Интересът, без предложения
как да се разрешат. Идеята е заедно да обсъдим казуса и да отсеем най-правилното решение за момента.
– Кое е любимото Ви извънпристанищно занимание?
– Много обичам да се разхождам в парка.
– Защо?
– Защото виждам парка като умален модел на
обществото. И това, което наблюдавам, е добро.
Виждам хора, които съжителстват много добре на
място, където няма правила. В парка идват хора на
възраст от 1 месец до 101 години. Те са облечени
различно и вършат различни неща – едни тичат, други карат колело, трети играят, четвърти се държат за
ръце и се целуват, пети се припичат на слънце или си
говорят с някого. Не хвърлят боклуци по алеите и е
чисто и подредено. Там хората показват, че могат да
се самоорганизират и да живеят добре, което ме обнадеждава.
Богиня МАТЕЕВА

24

ПРОИЗВОДСТВО

Растеж на бързи обороти
В Ховаг – Търговище екипът използва добри практики и ноу-хау заедно
с швейцарската група Ховаг Кабел
От идеята до крайния продукт (сглобен, етикетиран, тестван и доставен, за да пасне в
съществуващата верига на доставки) на тази концепция залагат мениджърите на завода за
производство на кабелни компоненти и системи в Търговище. Той е част от швейцарската група
Ховаг Кабел, като стартира своята дейност на българския пазар преди 5 години. Голяма част от
произведената продукция е предназначена за износ в Централна и Западна Европа.

Б

ързите темпове, с които се развихме през тези
5 години, бяха неочаквани за екипа. Така започва разговорът ни с Ралица Михова, мениджър
Вериги на доставки във фирмата. Компанията майка разполага с производствени мощности и складови бази в Швейцария и Китай, а от 2015 г. и в България. Групата залага в стратегическия си план изграждане на нова производствена база в Източна Европа.
След проучвания в няколко страни България е избрана заради стратегическото си географско положение
и квалифицирана работна ръка. Първоначално е пла-

нирано да се изгради малък клон, но бързите темпове, с които се развива дейността в Търговище, където е ситуиран заводът, много скоро променят стратегията на фирмата.
„Основните познания и практики в началото заимствахме от Ховаг в Швейцария. С годините, натрупването на опит и с оглед на индивидуалните нужди развихме и все още развиваме собствена концепция.
Опитът и желанието да сме по-добри и по-ефективни
ни кара да търсим добри практики и решения“, споделя Ралица Михова.

ПРОМЕНИ ПО ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
За да премине с минимални загуби през кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19,
фирмата отчасти променя модела на работа. За избягването на възможни забавяния на суровини наличностите в склада са увеличени. По този начин е осигурена навременната доставка на продукция до клиентите.
„Работата в условия на пандемия беше сериозно предизвикателство. Още в самото начало взехме
всички необходими мерки, предписани от РЗИ, и следим непрекъснато за тяхното спазване. Съобразихме
се със специфичните индивидуални нужди. Служителите, които можеха, работеха от вкъщи. Увеличихме
складовите запаси, информирахме се непрекъснато за състоянието на нашите партньори, ежедневно следяхме статуса на доставките. Това помогна да избегнем закъснения и с радост споделяме, че веригата на
доставки работеше добре. Отчетохме доставка навреме за периода над 99%“, разказва Ралица Михова.
24
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Ралица Михова е мениджър Вериги на доставки в Ховаг Груп на
Швейцария, България и Китай. Тя е магистър по бизнес администрация. Има над 12 години опит в сферата на доставките и логистиката. „Това е работа на високи обороти, която поддържа потребността и
стремежа към знания живи всеки ден. Разнообразието и спецификите
на производството на кабелни снопове я прави още по-предизвикателна и интересна“, казва мениджърът.

В Търговище екипът използва добри практики и
модели – Kanban система (за организация на производството и снабдяването), just-in-time – JIT (производство „точно навреме“), Lean практики (управленски подход, чиято цел е повишаване на цялостната
стойност на продукта за крайния клиент). Заводът в
Китай обслужва азиатския пазар, а базите в Швейца-

рия и България – европейския, като трите клона поддържат тясно и пряко сътрудничество помежду си.
На групово ниво за фирмата е изградена стратегия
за единен supply chain с цел оптимизиране на складове, условия от доставчици и внедряване на добрите практики от всяка от трите локации на компанията по света.

26
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Във фирмата работят близо 110 служители

3000 уникални материала
Складът е твърде малък в сравнение с производствената площ – около 25% от площта на завода, разполагащ с високотехнологично оборудване за рязане,
заголване, кримпване, отливане, оразмеряване, ултразвукови спойки и тестване. Миналата година е открита втора производствена площадка.

Together in motion

„От самото начало се стремим да поддържаме ниски нива на складови наличности, тъй като работим
индивидуално с всеки клиент и имаме точна информация какво трябва да доставим“, обяснява supply
chain мениджърът.
Складът е организиран условно на три зони – за
компоненти и готови кабели, за кабели на макари и
за готова продукция. Всеки материал има дефинирано място, което е видимо както на стелажите, така и
в системата за управление на склада и доставките. Борави се с над 3000 уникални материала като суровини. Внедреното софтуерно складово решение дава
възможност да се проследи всяка доставка, размер
и движение на даден материал. В цялата си дейност
фирмата работи с ERP система – SAP.

Оптимизиране и стратегии

●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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Продуктовата гама включва кабелно асемблиране,
оплитане на кабелни снопове, спирализация, кабеловодни вериги, електрически табла. Голям процент от
произвежданите продукти в Търговище са разработени от българския инженерен екип. Снабдяването със
суровини е съобразено с индивидуалните нужди на
всеки клиент.
„Обменяме опит с клиентите и синхронизираме
стратегиите си в сферата на доставките с цел постигане на по-добра ефективност“, посочва мениджърът.
Работи се на базата на договор, индивидуална
поръчка, прогноза, също и с материали на ишлеме.
Стратегията е винаги да има материали, за да се обезпечат редовното производство и пиковите нужди на
клиентите, както и да се осигури оборотност на материалите с цел добра ликвидност. Ежедневно се извършват доставки на суровини, веднъж в седмицата
се организира доставка на готова продукция.

Ежедневно се извършват доставки на суровини, веднъж в
седмицата се организира доставка на готова продукция
Продуктите на фирмата намират широко приложение в машиностроенето, медицинската апаратура, строителната техника, телекомуникациите и другаде. Основният пазар, за който се изнася продукция от завода в Търговище, са страните от Централна и Западна Европа – Швейцария, Германия, Австрия, Словакия. За експорта на готовите компоненти отново се използва външна транспортна фирма.
Доставки се извършват и до български фирми.

Инвестиции в обучения
Основната производствена дейност в завода е
свързана с ръчен труд. Затова и фирмата непрекъснато инвестира в обучения и квалификации на кадрите. Всички служители в цеха преминават обучение и са сертифицирани като IPC специалисти.
Към настоящия момент повече от 110 служители работят за кабелната компания в Търговище. Екипът, отговарящ за управлението на веригите на доставки, е от 9 души, като четирима са разпределени
в склада, двама са заети с поръчка и доставки на суровини, един отговаря за планиране на производството и един за логистиката.
Фирмата подкрепя и внедряването на дуалното професионално образование, като си партнира с
Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ в Търговище.
„Подпомагаме гимназията в популяризиране на
швейцарския модел за дуално обучение. На този
етап все още нямаме ученици от паралелка за дуално обучение в Ховаг, но работим това да се случи“,
споделя мениджърът. Дъщерната фирма е участвала
в някои от инициативите на проекта Домино за разработване на учебни програми за професията електротехник. Друга социална инициатива, която подкрепя както с физически сили за подготовка на терена, така и логистично е местният спортен клуб по
ориентиране Вариант 5.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Технологичната трансформация
на спедиторския бизнес

П

ървите стъпки в дигиталната трансформация на
спедиторския бизнес започват в периода 2009
– 2011 г., когато водещи 3PL компании инициират внедряването на нови On Premise модулни системи за управление на транспорта, като OTM, SAP, JDA,
Manhattаn Associates и др. Почти по същото време се
раждат и първите облачни SaaS платформи ediEnterprise
на CargoWise, Procars/Scope на Riege Software и Kewill,
които първоначално са посрещнати с доста резерви,
но в периода 2012 – 2016 г. започват бързо да печелят популярност. Появата на множество технологични
стартъпи в периода 2017 – 2020 г. дава силен тласък
на цифровизацията на индустрията и ражда дигиталните платформи Kontainers, FAST Applications, iContainers,
FreightFilter и др. Но реалната, масова дигитализация
на индустрията тепърва предстои.

Бариери пред дигиталната трансформация
Пречките пред дигитализацията на спедиторския
бизнес са много и от най-различен характер. На първо място трябва да споменем изключително изпи28
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лените в резултат на ожесточената конкуренция и
флуктуациите на пазара маржове. Те често не създават предпоставки за технологично обновление, защото подлагат много спедиторски компании на риска да не оцелеят. Дигиталната трансформация изисква инвестиции в размер от 5 до 10% от нетните приходи на всяка компания, но 98% от спедиторите, дори най-успешните, не харчат повече от 1 –
2%. На второ място са ограничените софтуерни опции, които често пъти са необосновано скъпи, силно фрагментирани и с лимитирани възможности за
външна интеграция. Освен това повечето от предлаганите TMS решения разполагат с прилични модули за морска и въздушна спедиция, но недостатъчно развити модули за автомобилен или жп транспорт, 3PL модули или модули за автоматично получаване на поръчки и обслужване на електронната търговия, чието ускорено темпо диктува все повече технологичните промени и необходимостта от дигитализирано клиентско обслужване. Като добавим честата липса на добре структуриран CRM, система за
Procurement/SRM и система за офериране в реал-

2. Н
 е подписвайте договор с избрания технологичен
доставчик, ако не сте провели поне 6 месечни интензивни тестове и симулации в реална среда, с реални оперативни данни и документирани от вас
процеси. Доставчиците са склонни силно да преувеличават качествата на продаваните ИТ системи,
а после да бягат от отговорност, прехвърляйки проблемите на потребителите.
3. И
 зберете доказано компетентен консултант по
внедряването, който познава не само отлично
предлагания ИТ продукт, но притежава и дълбоки
латерални познания за транспортните и логистичните процеси.
но време Instant Quoting като част от платформа за
управление на цените Rate Management, става ясно
защо доста често офертите към клиентите се бавят с
часове и даже с дни.
Друг огромен проблем са липсата на стандартизирани процеси и единни комуникационни и информационни стандарти в индустрията, които да позволяват бърза, лесна и евтина интеграция на множеството разнородни системи – OMS, TMS, WMS, XD &
Yard Management, използвани от транспортно-спедиторските организации, за да могат успешно да управляват доставките на своите клиенти.
Появата на уеб технологии от ново поколение и
разработката на специализирани свързващи приложения (API Application Programming Interface) за интеграция на новите продукти и платформи предизвикаха
истинска революция, създавайки възможност за бърза свързаност на нови и по-стари ИТ системи за управление на бизнеса.
Основната пречка обаче пред дигиталната трансформация на спедиторската дейност си остава човешкият фактор – страх от новите технологии, несигурност
в ръководствата относно срока за реалната възвръщаемост на инвестициите (ROI), липса на дигитални умения у служителите, стари навици и носталгични предпочитания към телефонните обаждания, факса и имейла,
особено при по-възрастните поколения.

Със съдействието на:
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4. Ф
 ормирайте смесен екип за внедряването от външни и вътрешни специалисти, като анализирате текущите и бъдещите възможности за развитие на продукта (product roadmap), както и способностите му
за лесна интеграция с други платформи от архитектурата на информационната екосистема с помощта на SDK и API.
5. О
 бучението на служителите в тънкостите на използването на новата платформа, периодическата проверка на техните знания на всеки 6 месеца и изработването на индивидуални планове за
усъвършенстване на дигиталните им умения играят огромна роля за постигането на висока производителност и максимална полезност от внедреното решение.
Рубриката се води от Николай БОЖИЛОВ
изпълнителен директор и председател
на СД на Юнимастърс

Пет ценни урока, които научихме
от технологичните внедрявания
1. И
 зборът на нова технологична платформа е сериозен и задълбочен процес, изискващ компетентен и
визионерски екип, който детайлно да изучи наличните в света комплексни решения, като ги съобрази със спецификите и перспективите за развитие на
бизнеса и технологичните мегатенденции 10 години напред. Защото това е средният срок, по време
на който се постигат основните цели за промяната
– настройка и оптимизация на оперативните процеси, опознаване на платформата от служителите, повисока производителност всяка следваща година и
добра възвръщаемост на инвестираните средства.
СЪДЪРЖАНИЕ 8• 2020
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За да продаваш добре,
трябва да имаш добър вътрешен диалог
Мартин Попов, управител на дигитална агенция Interactive Share

Кой е Мартин Попов? Щастлив човек – отговаря той. А как се усеща щастието? – То е лекота,
осъзнаване и ясна цел. Човек трябва да има собствена философия за живота си и отговор на
въпроса, какво ме прави щастлив.
Мартин е категоричен, че това е достатъчно за неговото представяне, но аз ще добавя още
няколко щриха: 40-годишен, дигитален експерт, предприемач, с две деца.
Открих го случайно в интернет – правеше 30-дневен обучителен маратон по продажби...
живота, която ми помогна наистина да спася моя живот. И не само да го спася, а и да го трансформирам за много кратко време – от нулата до много високо ниво. Споделяйки моите умения, които съм придобил през целия си житейски опит, искам да помогна на хората в тази криза да стартират собствен дигитален бизнес. Това са предимно тези, които предлагат услуга към краен клиент и най-много пострадаха
от коронавируса.
– Откога съществува моделът?
– Тази година развивам модела в този му вариант. Всъщност от 5 години съм публичен в дигиталното пространство с моите лайф видеа за личностно развитие. С дигитален маркетинг и реклама се занимавам от 16 години, през 14 от тях съм суперактивен в
публичното пространство и повечето хора ме познават като дигитален експерт и управител на дигитална
агенция. Всъщност се занимавам с различни бизнеси.

– Г-н Попов, защо наричате Вашите онлайн семинари маратони?
– Маратоните са част от цялостна годишна стратегия за развитие на хората по моя модел. В началото на 2020 г. стартирахме със семинар „Трансформирай живота си“, където говорихме за поставяне на
цели и дългосрочни стратегии, визия за живота, работа върху ежедневните задачи и изграждане на правилните навици. Следва обучение за 5-те пилона, които
смятам, че всеки човек трябва да развива постоянно
– ум, здраве, взаимоотношения, пари, колективен ум.
След като човек мине тези етапи горе-долу за половин
година и усилено работи по личностното си развитие,
той естествено изпитва необходимост да се изкачи на
следващото стъпало. Тоест да придобие нови умения
в комуникациите, умения в продажби, умения в социален маркетинг. И накрая приключваме с маратон
(през ноември) за създаването на собствен бизнес.
Целта ми е да покажа своята лична философия за
30
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– Преди 14 години дигиталният маркетинг още
звучеше непознато, тогава какво Ви предизвика да
се хвърлихте в тази непозната сфера?
– Когато се върнах от Белгия – поредната държава, където пробвах да намеря късмета си, прочетох
една статия, която наистина трансформира мисленето ми, и тя горе-долу гласи така: „Събудих се сутринта към 12 ч. във вилата си с гледка към морето. Слязох на първия етаж и докато си правех кафето, отворих лаптопа, за да видя колко пари съм изкарал от интернет, докато спя...“.
Тогава си казах: „Мартине, ето това е работа за теб.
Истината е, че 16 години по-късно изкарвам пари, докато спя. Продавам продукти в Америка, по друго часово време, сутрин се събуждам и поглеждам колко
пари сме изкарали. Това е много хубаво и мотивиращо усещане. Не съм милионер, но постигнах целта си.
– Шестнадесет години не са малко, а днес младите нямат търпение да чакат. Какво освен търпение е нужно, за да постигне човек целта си?
– Търпението е много важно, особено за хора като
мен, които са хиперактивни. Но най-важна е визията за
живота и то не само за собствения, а и за семейството,
за бизнеса, за фирмата и за всеки един от колегите. Аз
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«Вървим към тоталната свързаност, към колективния ум и не можем да спрем прогреса.
Всеки човек трябва да реши от кои ще бъде – от тези, които се съпротивляват,
или от тези, които ще се включат.»
например имам визия и стратегия как да развивам колегите, които виждате в офиса. Мисля, че хората не се
движат от пари. Движат се от визия, от мечти, от цел.
– Целта ли подрежда хаоса?
– Целта дава смисъл на живота. Аз съм експериментатор, което ме доведе и до доста лоши експерименти, но в същото време ми показа, че ако нещо
не работи, то трябва да го смениш. Всъщност никога
през живота си не бях правил дългосрочна стратегия.
И когато я направих, тя сработи. Така е и с другите –
вярвам, че повечето хора имат усещането какво искат от живота, но не могат да моделират целта. Тук говорим за умението да я разпишеш, да я видиш, буквално да я доведеш до действия по дни – какво трябва да направя, за да постигна ето това след 10 години.
– Как върви 30-дневният маратон „Как да продаваш повече“?
– Това е първото събитие, което направих миналата година като Мартин Попов – личностно развитие, а
не като Мартин Попов – дигитална агенция Interactive
Share. Тази година го направихме като маратон предвид естеството на ковид ситуацията. Онлайн нещата
стават доста по-различно, а 30 дена с два пъти седмично уебинар по 3 часа е много по-ангажиращо като
формат. Маратонът върви много добре, участниците
са много активни. Имаме затворена Fаcebook група, в
която те качват видеа, пишат си, създават нова среда и
контакти и си изпълняват задачите. Истината е, че винаги има хора, които дори когато си плащат, нищо не
правят, а само гледат. Аз не се боря за тази малка част.
Знам, че не мога да докосна всички, просто се боря
процентът на тези, които мога да докосна, да расте.
Искам аз да бъда този, който ще запали искрата, пък
те вече да бъдат фитилът, който ще поддържа огъня.
Всъщност маратоните са работа върху себе си.

ма. Сега около коронавируса възникна следният казус
– хората, които са продавали добре, защото са имали много контакти и В2В умения, изведнъж трябваше
да прекъснат тези контакти и да се научат да продават само онлайн.
– Когато клиентът е познат, няма проблем и онлайн можем да продължим контактите. Но ще ми се
довери ли нов клиент, който не ме е виждал?
– Ще Ви види на Zoom. Светът се променя много бързо и онлайн разговорите заместват контактите на
живо. Със сигурност не е същото като при среща на
живо, но в крайна сметка, когато говорим за В2В бизнес, могат да те видят кой си в интернет, да те проучат, да прочетат финансови отчети. Бизнесът е много по-прозрачен към днешна дата. Не е нужно да гледаш някого в очите, за да правиш бизнес с него. Разбира се, няма как да заменим личната среща. Аз съм в
дигиталния маркетинг толкова много години и мога да
кажа, че вече нищо не ме учудва и все по-бързо хората започват да си дават сметка, че скоро ще влезем в
едно състояние, в което ще бъде много повече вкъщи и
ще работят онлайн. Всичко, в което има думата home –
home office, homeschool, home education, home fitness,
може да работи онлайн. Това е новата реалност и трябва да се адаптираш много бързо към нея. Ние ще бъдем умишлено тласкани в тази посока. Един от големите ни клиенти е производител, който направил проучване и извод, че ние, 40-годишните, сме първото поколение, което живее 80% от времето си затворено. А с развитие на технологиите ние и тези след нас отвсякъде ще
сме Indoor. Смятам, че след 5 години още повече ще
стоим по домовете си. За добро или за лошо.

– Учейки ги да продават онлайн, Вие се стремите хората да станат „един незаменим кадър и търсен експерт“. Какво означава да си добър търговец?
– Никой не е станал добър търговец само с желание. За мен най-доброто качество на продавача е
комуникацията. (Това беше и темата на предишния
маратон.) Започнахме от това, как да комуникираме
първо със себе си, да водим вътрешен диалог с контролирането на ума, да изграждаме търпение и чак
след това се спираме на комуникацията с партньора
и с другите хора, които са наши клиенти или бизнес
конкуренти. Едва когато сме положили основите за
добрата комуникация и създаването на смислени човешки взаимоотношения, минаваме към следващото
ниво – продажбите. Основата на продажбите е комуникацията и изграждането на смислени човешки взаимоотношения. Това преподавам аз – как да продаваш
на бизнеса и как да продаваш на крайния клиент, защото са доста различни уменията да продаваш В2В
и В2С. Обикновено В2В продуктите са по-скъпи, отнемат повече време и продажбата има много пластове и специфики. В2С е предимно маркетинг и реклаСЪДЪРЖАНИЕ 8• 2020
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– Казвате, че много шум трябва да вдигаме около продукта, но къде е онази граница между маркетинговия шум и тихото говорене на качеството на
самия продукт?
– Обичам да разказвам следната случка. Това беше
през 1989 – 1990 г. С баба ми и двамата ми братя отидохме да продаваме семки на пазара в Красно село.
Обаче никой не купува. Баба каза, че така няма как
да стане и трябва да започнем да вдигаме шум, защото никой не ни забелязва. И понеже аз съм най-приказливият от моите братя, започнах да подвиквам и
подканям и хората започнаха да купуват. Накрая дойде един човек и каза: „Ето това момче ще стане добър търговец...“.
Това беше първият урок, който дори аз не съм го
осъзнавал тогава като търговска тактика, но го приложих на практика по-късно. Две години, преди да
създам Interactive Share, правех блог и всички знаеха кой съм. Разбира се, минах през много лутания –

беше време, когато работех с 50 души, които нямаше как да контролирам лично. Днес вече предпочитам да съм Брад Пит пред Троя – с група яки и верни
воини, вместо да разполагам с голяма армия, която
не познавам.
– При толкова много предлагане в интернет, където отвсякъде нещо изскача, ние, потребителите,
не се ли чувстваме заглушени от много викане?
– Това е абсолютно така. Но шумът няма да
спре, а ще се засилва. Всеки трябва да се бори
за клиенти с креативност, оригиналност, добавена
стойност. Да е автентичен, да е оригинален. Това е
новото бъдеще.
Трябва да си на хората в устата, а не в краката, категорично. Но не смятам, че трябва да си и най-шумният. Човек трябва да се доверява на интуицията си.
Но всичко зависи, естествено, от продукта. В много
случаи той говори сам за себе си. Аз например продавам услуга. И хората няма как да разберат за моята услуга, ако не съм шумен, но по един много интелигентен начин. Когато рекламираш себе си, трябва да правиш много неща, без да мислиш за пари и
първо да докажеш колко много можеш да си полезен. Вярвам във философията: дай, дай, дай и накрая
поискай.
– COVID-19 предизвика много хора да отделят
инвестиции и да се насочат към по-бърза дигитализация на бизнеса, независимо какъв е той. Каква е
ролята на дигиталния маркетинг в дигиталната трансформация на една компания?
– Зависи от нивото, на което е бизнесът. Един е
начинът, ако достатъчно е напреднал в интернет, но
ако тепърва започва, ако е в началото или средата на
промяната, бих посъветвал всеки да си намери партньор дигитална агенция. За да вземе ноухауто много бързо, като си плати някой да му свърши работата
професионално. Да му въведе ред в процеса и оттам
той да надгражда.
Аз искам, учителите например, с малко вложение
да създадат собствен дигитален продукт. Ако съм учител по математика, мога да направя видеа за всеки урок от програмата и да направя онлайн курсове. Това може да направи и учителят по български,
по физическо... Просто човек трябва да гледа накъде духа вятърът и да печели от това. Светът се трансформира много бързо. Технологиите са тук отдавна,
но ние не сме готови да се променим. Ясно е, че вървим към тоталната свързаност, към колективния ум и
не можем да спрем прогреса. Всеки човек трябва да
реши от кои ще бъде – от тези, които се съпротивляват, или от тези, които ще се включат? Мисля, че това,
което се случва в момента, е за добро.
Всичко скоро ще се промени – и комуникациите,
и продажбите. Но за да продаваш добре, първо трябва да имаш добър вътрешен диалог.
Богиня МАТЕЕВА
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Търси се: нов механизъм
за финансиране на висшето образование
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: за връзката между
работодатели и университети и за промените в учебните програми
Осигуряването на човешки ресурси в последните години се превърна в едно от най-големите
предизвикателства за българския бизнес. Само преди месеци имаше силен недостиг на кадри, но
каква е ситуацията в момента на пазара на труда? Какво трябва да се промени, за да се доближим
до успешните модели на обучение, с които да се подготвят необходимите за индустриите
кадри? Какви са перспективите за реализация на завършилите с насоченост транспорт и
логистика? На тези въпроси отговаря Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Д

окато наблюдаваме как образованието навлиза
в своята дигитална ера, продължава да стои на
преден план въпросът с търсените от бизнеса
кадри с професии от конкретни области.
„Дълги години в образованието акцентът беше
поставен върху количеството, а не на качеството и
държавният план-прием във висшите училища надхвърляше броя на завършващите средно образование. В последните две години това се промени, като
с всяка година одобряваният план-прием в университетите се доближава до направените предложения
от АИКБ. За подготовката на разумни предложения
ние имаме нужда от добро партньорство и с висшите училища, които пък са следващото стъпало за
най-добре подготвените и амбициозни младежи, завършващи средно образование“, отбелязва Добрин
Иванов.
Работодателската организация работи в тясно сътрудничество с Техническия университет в София,
Университета за национално и световно стопанство
(УНСС), Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Икономическия университет във Варна и Университета по хранителни технологии в Пловдив. Към
тях могат да се добавят и другите висши училища,
които членуват в Асоциацията. Изпълнителният директор на организацията дава различни примери за партньорствата с университетите.
В началото на тази година е подписан меморандум между АИКБ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От ръководството на университета са изразили готовност да включат представители от
Асоциацията в изготвянето на учебни планове, които да отговарят на нуждите в реалната икономика.
Предложено е да бъде създаден специален портал,
даващ възможност на български компании и учени
от университета да обсъждат потребностите на бизнеса от специфични научни изследвания. От две го34
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дини председателят на УС на АИКБ Васил Велев е
и председател на Съвета на настоятелите на Техническия университет. А с УНСС се сътрудничи активно по създаването на повече възможности за студентски практики и стажове, както и за подобряването на
учебните програми с цел доближаването им до реалната работна среда. Съвместна е идеята лекциите и
презентациите пред студенти да бъдат доразвити заедно с бизнеса и част от обучението да се провежда
в компания или институция. Работи се по изготвянето
на портфолио, което да съдържа интересите на бизнеса, отнасящи се до изучаваните дисциплини в университета. Добре е било прието и предложението за
въвеждане на менторски мобилни апликации, които
да се използват за онлайн стаж или да са в помощ на
професионалната реализация на студентите и връзката им с практиката.
Експерти от Асоциацията също така подпомагат
висшите училища в развитието на учебните програми. Целта е изучаваните предмети и практикуми да
дават знания и умения, които предприятията в България търсят в момента. Представители на членовете на
организацията участват в лекции, семинари и конференции, организирани от университетите. Чрез тези
взаимодействия се подпомага развитието на учебните програми, за да отговарят те по-пълно на потребностите на бизнеса. Това са и едни от промените в Закона за висшето образование, за които АИКБ апелира
от няколко години.

Нов финансов механизъм
„Има нужда от въвеждането на нов механизъм за
финансиране на висшето образование, като той трябва да способства за насърчаване и задържане на завършилите студенти в страната“, категоричен е Добрин Иванов.
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Добрин Иванов е изпълнителен директор на
Асоциацията на индустриалния капитал в България
от 2009 г. Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната политика и е член
на Съвета към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Ръководил е множество проекти,
свързани с развитието на човешките ресурси. Има
две магистърски степени: по счетоводство и контрол от Икономическия университет във Варна и
по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
За целта принципът „парите следват студента“
трябва да се промени. От организацията предлагат не
университетите да получават бюджетно финансиране,
а студентите да получават на кредит средствата, необходими за тяхното обучение, които да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. Този кредит няма да се връща,
ако завършилият висше образование специалист се
реализира в страната за определен период. Предложено е и студентите от дефицитни специалности да
получават допълнителен кредит под формата на стипендии, които отново да се опрощават при реализиране на специалиста в България.
Според организацията, от образователната система трябва да излизат повече студенти, завършили технически и природо-математически специалности, тъй
като над 30% от ключовите кадри с такива компетентности в машиностроенето и електротехниката са на
пенсионна възраст.
„У нас образованието и научните изследвания с
фундаментален и приложен характер са традиционно недофинансиран сектор. Акцентът в разходването
на финансирането би трябвало да е насочен не само
към увеличение на учителските заплати и издръжка на
образователните институции, а приоритетно към развитие на техническите университети, професионалното образование, приложните научни изследвания, „за-

щитените“ професии и тези с очакван недостиг на пазара на труда“, посочва Добрин Иванов.
Сред успехите, за които от АИКБ информират, е
създаването на Методология за определяне на защитените професии. Съставянето на Списък със защитени
специалности от професии и на такива с очакван недостиг дълго време е бил в застой като процес, но вече
има направен списък, като членовете на организацията ежегодно участват с предложения в подготовката му.

Промени в професионалните училища
Работодателската организация е сред инициаторите
на промяната в план-приема в професионалните училища. Основната цел е да се увеличи практическата приложимост на образователната система, съответствието
на търсените от икономиката кадри и обучаваните от
професионалните гимназии ученици по конкретни професии и специалности, да се стимулират младежите да
учат в професионалните гимназии и да се повиши качеството на образованието и обучението в тях.
Важна е и работата с родителите в тази насока.
Министерството на образованието и науката стартира
редица инициативи за популяризиране на професионалното образование, като включва в тях бизнеса. От
организацията наблюдават тенденции, развиващи се в
положителна посока. България е сред малкото стра-
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В началото на тази година АИКБ и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ подписаха меморандум, чиято цел е да
подобри връзката между образованието и бизнеса

БИЗНЕСЪТ СЕ ОБЕДИНЯВА
Асоциацията на индустриалния капитал в България е учредена преди 24 години. Днес тя е организацията на работодателите в страната с найширока представителност от гледна точка на покритие на икономическите сектори. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи
три четвърти от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, в които работят близо 500 000 души. От Асоциацията поставят много
сериозно проблема с липсата на кадри, затова в
последните години работодателската организация
активно работи в областта на образованието и реформите в него.
ни, членки на ЕС, в които броят на учащите в професионални гимназии е над 50 на сто от общо учащите
в системата на средното образование.
„Има много задачи, които и ние, бизнесът, следва да решим, а не само да разчитаме на образователното министерство“, посочва Добрин Иванов и допълва, че АИКБ в това отношение непрекъснато информира и стимулира членовете си да организират срещи
с представители на професионалните гимназии и директорите на Регионалните управления по образование, както и да дават свои предложения за специалности и професии, необходими за развитие на българската икономика.

„На този етап някои въпроси остават нерешени,
като качеството на материалните бази в училищата,
най-вече за провеждане на учебни практики, както
и взаимоотношенията между учениците и предприятията, в които младежите да усвояват професията,
и е добре да бъдат насърчени от държавата. Например би следвало да се дава възможност възнаграждението на учащите в дуална система на обучение да се
финансира и чрез други източници, освен от работодателя, например от оперативни програми, държавни
фондове и др. Или вложените от работодателя средства да се освободят от данъци. Или държавата да поеме част от осигурителната тежест. В тази насока можем да предложим различни варианти“, посочва изпълнителният директор на организацията.

Пазарът на труда
От нaчaлoтo нa гoдинaтa у нас пpoизвoдитeлнocттa нa тpyдa, или бpyтнaтa дoбaвeнa cтoйнocт нa eдин
зaeт, нaмaлявa c 4,9%, a бpyтният вътpeшeн пpoдyкт
(oтнoвo нa eдин зaeт) – c 5,6%. Отчетен е cпaд нa
бpyтния вътpeшeн пpoдyкт c 8,5% пpeз втopoтo тpимeceчиe. Прогнозата нa БHБ e, чe зa цялaтa гoдинa
пoтъвaнeтo мoжe дa нaдxвъpли 13% – нeвиждaн oт
1997 г. cпaд, мнoгo пo-тeжък oт cвeтoвнaтa икoнoмичecкa кpизa пpeди дeceтилeтиe.
Според статистика на Агенцията по заетостта дори в
настоящия кризисен момент най-много започнали ра-

В ТЪРСЕНЕ НА СПЕДИТОРИ, ЛОГИСТИЦИ И ШОФЬОРИ
Според извършени проучвания по проект, изпълнен от организацията, насочен към повишаване на привлекателността на професиите, са идентифицирани няколко професии, които са с остър недостиг в областта на транспорта: спедитори, логистици, шофьори на тежкотоварни камиони и други.
„Тези професии са непопулярни сред младежите по различни причини, но нуждата от тях е категорична.
Например недостигът от спедитори и логистици възлиза на 4200, за шофьори – над 2000. Факт е, че заплатите в бранша са над средните, и въпреки това тези професии са непопулярни. Затова разработихме специални инструменти, които разпространихме в бранша. Това е реалността, иначе можете да се натъкнете
на различни теории за последиците от пакета „Мобилност“ и пандемията, за новите технологии в транспорта, които бързо щели да направят хората излишни и т.н. Ето, напоследък говорим за скъсяване и оптимизация на веригите на доставки по екологични и епидемиологични съображения. Нали някой трябва да проектира тези вериги, да ги планира, да ги обезпечи с нужните ресурси, после да ги координира и осъществи, да ги поддържа“, подчертава Добрин Иванов.
36
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ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
АИКБ активно участва в институционализирането на постигнатите резултати по проект „Домино – за въвеждане на дуалното обучение в България“. Приети са предложения на организацията за подобряване на
нормативната уредба, в подготовката на методически материали и процедури, чрез които да се постави
основата на този тип обучение в България. Вследствие на това шест от одобрените специалности за дуално обучение са предложени от организацията, сред които „Промишлена електроника“, „Автомобилна мехатроника“, „Машини и системи с цифрово-програмно управление“ и др. Първите работодатели, възприели
дуалната система, са членове на организацията. През 2019 г. са били обучени 15 координатори за дуално
обучение от страна на Асоциацията. Разработен е и специален инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за страната ни професии в секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“, „Медицина и услуги за красота и здраве“.

бота се отчитат в сектора на преработващата промишленост, следвани от хотелиерството и ресторантьорството; търговията; ремонта на автомобили; държавното управление; строителството; селското, горското, рибното
стопанство и др. От заявените работни места на първичния пазар на труда близо 80% са в частния сектор.
Сред най-търсените от работодателите професии са
монтажници; работници в добивната и преработващата
промишленост, строителството и транспорта; машинни
оператори на стационарни машини и съоръжения; преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните
услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци; квалифицирани работници за производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората;
помощници при приготвяне на храни и др.
„Живеем и работим в преобладаващ глад за
„среднисти“, за хора със специфични умения, които
не е задължително да са завършили по няколко висши
образования и магистратури. Логично тези свободни

позиции ще се заемат от „свръхквалифицирани“ кандидати“, посочва Добрин Иванов.
Половината от кадрите с висше образование работят на места с по-ниски образователни и квалификационни изисквания. В тази връзка от АИКБ настояват за предвиждане на съответните средства и механизми за поетапно съкращаване с 40% на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния
бюджет, и привеждането му в тясно съответствие с
потребностите на пазара на труда.
Не на последно място, въздействието на дигитализацията върху работните места ще бъде значително
през следващите години. От ръководството на организацията посочват, че необходимите инструменти за
справяне с това предизвикателство са качествено начално и основно образование, учене през целия живот и постоянно повишаване на квалификацията и
преквалификацията.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Eco-friendly опаковка от бъдещето
Европейски стартъп иска да развива кръгова икономика с интелигентна кутия
Една млада стартираща компания – LivingPackets, опитва да се пребори с вредата за околната
среда, причинена от традиционните опаковки, като разработва интелигентна кутия за
доставки. Тя е изработена от различни компоненти, които могат да бъдат използвани повторно
стотици пъти. Свързахме се с изпълнителния директор и съосновател на европейския стартъп
Александър Кот, който разказа пред списание ЛОГИСТИКА как точно работи интелигентната
кутия – The Box.

О

нлайн търговията все повече се разраства. С годишен ръст от над 20% електронната търговия
е сред най-бързо развиващите се индустрии.
Но наред с предимствата се наблюдават и отрицателни
ефекти. Всяка година близо 100 млрд. пратки довеждат
до тонове отпадъци от опаковки, отбелязват от стартъпа. Според статистики всяка година се изсичат около
700 млн. дървета само за да се изработят транспортни кутии, използвани при онлайн доставките. В същото време повечето онлайн потребители са недоволни
от доставката до последната миля – колетите пристигат
повредени или проследяването на пратките е трудно.
„Чудехме се как да подобрим това слабо звено
във веригата на доставки“, разказва Александър Кот,
изпълнителен директор и съосновател на LivingPackets.
Компанията стартира преди четири години с раз-

ПЪРВИТЕ СТЪПКИ
LivingPackets се определя като европейки
стартъп, развиващ се в логистичния сектор. Стартира своята дейност през 2016 г. с малък изследователски екип, базиран в Нант. Днес той наброява
80 души, а стартъпът разполага с офиси в Париж,
Нант и Берлин. Изграждането на компания, която
използва технологиите в полза на планетата, и увеличаването на екипа са два от основните стълбове на LivingPackets. За това се инвестира непрестанно в изследователския център в Нант, където
се търсят нови начини за подобряване на интелигентната кутия.
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лична идея, наречена The Bag, като екипът разработва
интелигентна раница, с която пътници извършват доставка на колети в рамките на ден. По време на тестовата фаза екипът установява, че скоростта на доставката не е непременно основен приоритет за повечето потребители. Те се оказват далеч по-загрижени за
надеждността и безопасността на поръчаните стоки, а
на преден план вече излиза и екосъобразността. От
друга страна нарастващият брой компании за електронна търговия търсят устойчиви услуги и продукти, които подобряват клиентското изживяване и намаляват екологичния отпечатък. Това подтиква екипа на
LivingPackets към разработването на друго решение,
наречено The Box, и то е точно това – кутия, но не
обикновена. Разработката има за цел да замени познатата картонена кутия с алтернатива, която е по-интелигентна, по-сигурна и евентуално градивен елемент
на кръговата икономика.

Интелигентната кутия
Новото решение за опаковане е създадено за бизнеса и потребителите, особено за сектора на електронната търговия и логистиката, за да улесни изпращането и получаването на пратките. Основните є
компоненти могат да се рециклират и използват многократно. Съоснователят на компанията описва The
Box като контейнер, който разполага с множество
вградени сензори (за движение, удар, температура и
влажност), везна, 4G, GPS, E-Ink дисплей, камера, микрофон и високоговорител. Кутията е проектирана за-
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
„Предприемаческото пътешествие“ на Александър
Кот започва още на 16-годишна възраст, когато основава първата си стартъп компания, произвеждаща ecofriendly дрехи и аксесоари. След което развива още няколко компании и организации. През 2016 г. той основава LivingPackets Group заедно със сътрудници във Франция, Швейцария и Германия. Година по-късно младият предприемач стартира немското дъщерно дружество
LivingPackets и става негов изпълнителен директор.
едно с мобилно приложение. Чрез внедрената интернет връзка и разработено приложение може да се изпраща информация в реално време за състоянието
на доставката, позицията, безопасността на пратката
и др. По този начин на потребителите се дава пълен
контрол върху техните доставки. Кутията е достатъчно издръжлива за 1000 пътувания, след което може да
бъде възстановена и рециклирана.
„The Box е проектирана да бъде възможно найустойчива. Можем да използваме отново и отново
компонентите на кутията, така че когато се повреди, разглобяваме я и използваме повторно материала. Ние много акцентираме на сигурността и поверителността, като имаме определен екип, отговарящ
именно за това. Като услуга кутията опростява доста от съществуващите предизвикателства за търговците, потребителите и логистичните компании“, отбелязва Александър Кот.
LivingPackets всъщност не продава кутията, а таксува за употребата є клиентите, наричайки я „опаковане като услуга“. Според мениджъра стандартната форма с регулируема вътрешност прави тези кутии
лесни за употреба и трудни за външна намеса или повреда. Тестовете, извършени съвместно с европейски
онлайн ритейлъри, показват, че времето за обработка и разходите могат да бъдат намалени наполовина.

Производственият процес
Вече е стартирано изграждането на първата линия
за масово производство на The Box. То се извършва
в центъра за научноизследователска и развойна дейност на компанията, базиран в Нант (Франция). През
първата фаза на разработката могат да се произвеж-

Непрекъснато се инвестира в изследователския център във
Франция, където се търсят нови начини за подобряване
на интелигентната кутия

дат около 100 000 кутии годишно. Планира се изграждането на нови линии, за да се увеличи производственият капацитет.
Производственият процес на The Box е по-сложен
в сравнение със стандартната картонена кутия. Мениджърът пояснява, че това се дължи на факта, че продуктът е по-здрав, издръжлив и разполага с множество
сензори. Тези функции обаче позволяват да се използва една и съща кутия многократно, което я прави поустойчива.

Към нови пазари

Александър Кот посочва, че идеята зад LivingPackets
и The Box винаги е била глобална. Целта на екипа е
да развива кръгова икономика, намаляваща използването на природните ресурси чрез интелигентни кутии
за доставка, които да се използват отново и отново.
„Ще стартираме във Франция и Германия тази и
следващата година и ще започнем да се разширяваме
към нови пазари в Европа и други континенти“, споделя мениджърът. Балканските държави също се разглеждат като възможни пазари.
Трудно е да си представим бъдеще, в което тези
нови модерни кутии да заменят напълно картонените, използвани всеки ден. Но навлизането им в няколко ключови дистрибуторски канала може да докаже,
че работят по предназначение.
„За нас това е непрекъснат процес, който е започнал преди години и ще продължи. Имаме много идеи, които искаме да приложим на практика и да
подобрим, но го правим стъпка по стъпка“, казва младият предприемач.
Гена ЦВЕТАНОВА

Планира се изграждането на нови линии,
за да се увеличи производственият капацитет
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Бързи доставки под земята
Във Великобритания ще транспортират стоки през подземни тръби
Вдъхновен от Hyperloop и с визия за зeлени градове, британският стартъп Magway е разработил
технология с подземни капсули, чрез която ще могат да се доставят стоки през малки тунели.
Съоснователят и търговски директор на британската фирма Фил Дейвис разказва пред списание
ЛОГИСТИКА за концепцията на компанията и как според него ще изглеждат бъдещите доставки
на стоки.

Д

окато през последните години електронната търговия се развива с бързи темпове, редица компании се опитват да разработят различни стратегии и технологии при транспортирането на стоки, които
да са по-ефективни, бързи и екологични, така че да отговорят на нарастващите изисквания на потребителите.
Една от тях е британската компания Magway. Тя е
разработила иновативна технология с капсули, движещи се през тръби и транспортиращи стоки под земята.
С тази концепция екипът на младата фирма възнамерява да революционизира сектора на онлайн доставките, предлагайки по-бърза и екологична алтернатива на
традиционния превоз на стоки от складовете до локацията за получаване. Двамата основатели на компанията – Фил Дейвис и Рупърт Круз, се срещат преди около 7 години в рамките на програма за предприемачи,
ръководена от бизнес училището Said Business School и
инвестиционната банка Goldman Sachs.
„В разговор с Рупърт му споменах как бях поръчал

три еднакви артикула едновременно от голям онлайн
търговец и всеки бе доставен отделно с три различни
автомобила. Тогава си казахме, че трябва да има подобър и по-екологичен начин. Така се формира идеята Magway“, разказва Фил Дейвис.
През 2017 г. двамата мениджъри учредяват фирмата. Оттогава стартиращата компания е спечелила
безвъзмездно финансиране в рамките на 1,5 млн. паунда, включително 650 000 паунда от агенцията за
иновации в Обединеното кралство Innovate UK.

Подземни капсули
Фил Дейвис описва Magway като революционна
система за доставка, насочена към сектора на електронната търговия, която ще допринесе за подобряването на качеството на въздуха във Великобритания
и ще намали задръстванията чрез по-малкия брой микробуси по магистралите и градските зони.

Иновативният проект е демонстриран в различни страни от Европа, Северна Америка, Азия и Близкия изток
40

8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТ 41

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Фил Дейвис е съосновател и търговски директор на
британския стартъп Magway. Той има над 25 години опит в
сектора на търговията на дребно и технологиите. Работил е
с множество глобални ритейлъри. Преди Magway основно
работата му се е фокусирала върху две направления – бизнес развитие и обратна логистика.

Двамата мениджъри са привърженици на концепцията за Hyperloop и разработената от тях технология много наподобява на проекта на бизнес магната
Илон Мъск за подземен свръхбърз влак, но има и редица разлики. Например на Hyperloop са му необходими масивни тунели под земята, докато технологията на британския стартъп се нуждае от тръби с максимален диаметър 1 метър. Другата съществена разлика
е, че британската компания се фокусира изцяло върху доставката на по-малки колети и изключва пътническите превози. Също така не е необходим вакуум,
както при проекта за Hyperloop.
Оптималната скорост на вагонетките е 54 км/час.
Те могат да се движат една след друга на определен
интервал от време. Капсулите не се нуждаят от изкопаеми горива или батерии при захранването.
„Използвайки магнитни двигатели, ще доставяме колети по-безопасно, сигурно, надеждно и бързо.
Тези фактори водят до значително намаляване на общите разходи и улесняват разгръщането на технологията в мащаб“, казва Фил Дейвис.

Тръбопроводни мрежи
Тръбите, които ще се използват от Magway, наподобяват на тези за газ и петрол. Тръбопроводните
мрежи могат да бъдат изградени покрай комуникациите, разположени в градските зони. Възможно е да се
използват и наземни тръбопроводни мрежи, т.е. системата може да работи над или под земята, както и в
комбинация.
Изграждането на инфраструктурата няма да е ев-

тино, а строителството ще отнеме доста време. Мрежа от тръбопроводи с дължина 850 км (528 мили) би
могла да бъде изградена за 20 – 25 години. Компанията планира и да използва комбинирани маршрути.
По-дългите – до 100 км, ще се са част от съществуващата инфраструктура, включително магистрали, основни пътища, железопътни линии и канали.
„След пускането на цялата система в британската
столица ще могат да се транспортират близо 600 млн.
пратки годишно. Веднъж инсталиран, Magway значително ще намали оперативните разходи за транспорт и доставки с повече от 70%. На традиционните
транспортни средства сега са им необходими от 3 до
7 часа да доставят стоки от летището до даден склад,
а с Magway доставката би могла да се извърши за няколко минути“, казва мениджърът и допълва, че внедряването на системата ще помогне на Обединеното
кралство в стратегията му за намаляване на вредните
емисии от въглероден диоксид.
Magway е напълно затворена, автономна система. Според мениджъра би било изключително трудно, особено при тръбна система, да се получи достъп
до стоките. В допълнение е включен обширен мониторинг на системата, който позволява да се наблюдава дали има външни намеси.
„Способността на Magway да превозва стоки безопасно и сигурно предизвика значителен интерес от
летищата и пристанищата“, казва Фил Дейвис и допълва, че се планира първите линии за доставка да бъдат изградени именно към летищата.

Реална технология или фантастика
Получаването на достъп и права за извършването на тестове на терен са едни от най-големите предизвикателства за екипа. Другото предизвикателство,
пред което е изправена младата компания, е убеждаването на хората, че всъщност тази технология не е
научна фантастика.
„Това е една от основните причини, поради които насърчаваме хората да посещават нашата тестова
база, за да могат да видят Magway в действие“, отбелязва мениджърът.
Извършват се демонстрации на технологията в тестовата база на компанията в Северен Лондон. Иновативният проект е демонстриран в различни държави от
Европа, Северна Америка, Азия и Близкия изток.

Извършват се демонстрации на технологията в тестовата
база на компанията в Северен Лондон

Гена ЦВЕТАНОВА
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Електрическата количка EXH-SF 20-2

Вертикалният ордер пикер OXV

Нови машини от STILL
вдигат оборота в склада

В

ъзможността да се извършват бързи доставки се
превръща в ключов конкурентен фактор за все
повече компании. В същото време разнообразието от налични продукти също се увеличава, което
означава по-голяма плътност на съхранение и високо
ниво на ефективност при пикирането на поръчки. За
постигането на тази цел една от водещите компании в
света на подемно-транспортни машини – германската STILL, предлага нови високопроизводителни модели вътрешноскладова техника, които повишават оборота на склада.

Бърза, мощна и сигурна
Електрическата количка (нископовдигач) със сгъваема платформа EXH-SF 20-25 се отличава с много
добри експлоатационни характеристики. Моделите от
серията са с товароподемност от 2,0 и 2,5 т и максимална скорост на движение 14 км/ч. В ръчноводим
режим максималната скорост е 6 км/ч. Те са оборудвани с мощен, надежден и лесен за поддръжка променливотоков двигател.
Водачът може да избере между два различни режима на работа според задачите, които трябва да се
свършат. Режимът BOOST е подходящ за натоварена
работа с по-тежки товари, докато ECO е за по-лек товар, като се постига по-икономично потребление на
електроенергия.
Компактните размери (общата є широчина е само
720 мм, по-малко и от европалет) дават възможност тя
да оперира бързо и безопасно и по най-тесните ко42
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ридори. Много е добра за работа на рампи, тъй като
пружиниращите опорни колела осигуряват много добро сцепление.
Сгъваемата платформа и страничните опори се регулират според теглото и размерите на водача. Процесите на движение, повдигане и управление могат
да бъдат контролирани както с дясна, така и с лявата ръка.
Капацитетът на батерията е до 500 Ah, а зарядното устройство може да бъде и вградено. Като опция
се предлага машината да бъде оборудвана с литиевойонна батерия STILL. С нея подемно-транспортното
средство може да работи почти денонощно, с частични зареждания между смените.
С помощта на функцията Curve Speed Control,
EXH-SF автоматично адаптира скоростта към ъгъла на
завой.
Машината се отличава с ниска консумация на
енергия и дълги интервали за поддръжка.

Ордер пикер от ново поколение
С вертикалния ордер пикер OXV от STILL вземането на поръчки от второ ниво на стелажите, с помощта на регулируема по височина платформа на водача, е лесен и безопасен процес. Моделите от серията са с товароподемност от 700 и 800 кг, а платформата може да се вдигне на 2800 мм. Компактните размери на машината, дължащи се на късото междуосие, и
воланът STILL Easy Drive правят маневрирането с OXV
лесно дори в особено тесни коридори.

43

И ШАМПИОНЪТ Е… RX 60-25/35
Никога досега електрокар не е имал
толкова висока производителност. Това
се казва в заключението на журито на
IFOY, което заслужено присъди почетната статуетка в категория „Машини с
противотежест“ на електрокара RX 6025/35 на STILL.
С тази нова серия с товароподемност от 2,5 до 3,5 т STILL предлага сериозна алтернатива на мотокарите. Членовете на журито бяха особено впечатлени от скоростта на повдигане, която се
генерира от 25 кВт двигател на помпата на RX 60. Тестовият екип измери скорост без товар над 66 см/сек, което е
рекорд в този клас.
Допълнителни предимства са ниският шум, гъвкавостта и по-ниските разходи за електричество в сравнение с дизела или газа, лесна експлоатация, по-малко поддръжка и много предсказуема работа.
STILL RX 60-25/35 обаче поставя и нови стандарти в тестваната комбинация от ускорение, шофиране и
повдигане. В този тест той постигна производителност от 363 палета за 8 часа. Според журито на конкурса
никога при теста на IFOY не е измервана по-висока производителност.
Благодарение на мощния и лек за поддръжка двигател с променлив ток с мощност 2,3 kW, OXV може
да постигне скорост до 10 км/ч, а в ръчноводим режим – 4 км/ч. Автоматичното намаляване на скоростта при завой гарантира безопасност по всяко време.
В режим на работа ECO, OXV постига максимална
енергийна ефективност. Чрез избор на правилния капацитет на оловно-киселата батерията – между 345 и
500 Ah, машината може да изкара натоварени смени
само с едно зареждане. За по-продължителен режим
на работа се препоръчва версията на новия OXV с литиево-йонна батерия с капацитет до 410 Ah. С нейна помощ може да се постигне денонощна работа на
машината благодарение на използването на междинно зареждане.

Лесният за управление и регулируем по височина волан STILL Easy Drive с лостовете STILL Easy Move
позволява с лекота да се извършват всички процеси
на шофиране, повдигане и управление. Воланът може
да се управлява както с лявата, така и с дясната ръка.
Следва да се отбележи, че по време на шофиране
могат да се изпълняват едновременно и други функции, включително повдигане и спускане на платформата на водача или вилиците. С цветния дисплей, разположен в центъра на кормилното управление, операторът разполага по всяко време с цялата информация за състоянието на машината, включително заряда
на батерията и работните часове.
Предлага се и вариант на OXV за работа в хладилни помещения при температура до -30° C.
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Топ 20 на производителите на
автоматизирани системи за складиране
Браншът продължава да отчита рекордни приходи,
но 2020 г. носи промяна в тази тенденция
И през 2019 г. приходите на производителите на автоматизирани системи за складиране
отбелязаха рекорден ръст. Това става ясно от годишната класация на американското
списание Modern Materials Handling. Тя илюстрира положението в този бранш, който през
последните няколко години се развиваше с бурни темпове. Едва ли 2020 г. ще бъде толкова
успешна за този производствен сектор заради възникналата криза с Covid-19. Въпреки това е
ясно, че автоматизацията и роботизацията ще навлизат все повече и повече в складовете и
дистрибуционните центрове.
двуцифрен ръст, през 2019 г. комбинираните приходи
на компаниите от списъка са нараснали със 7,3% до
над 23 млрд. долара.
„През последната година доста компании се стремяха към автоматизация, за да се справят с нарастващите обеми на поръчките в електронната търговия,
увеличаването на предлаганите артикули и недостига
на работна сила – обяснява г-н Саенц. – Въпреки че
много проекти ще продължат да се изпълняват и през
кризата, други могат да останат в режим на изчакване. Излизайки от тази пандемия, очакваме компаниите да се възстановят и евентуално да харчат повече за
автоматизиране на своите операции. Тази оптимистична перспектива зависи от финансовото здраве на компаниите, излезли от пандемията, както и от размера
на наличните капиталови разходи за проекти.“

Все повече фирми търсят автоматизирани системи за складиране

П

рез последното десетилетие изкуството и науката за управление на кризите доведоха до навлизането на много иновации, но сега индустрията навлиза в най-голямото икономическо разтърсване от поколения насам.

Криза и лекарства
Карантинните мерки по целия свят ясно разкриха
критичното значение на човешкия фактор за веригата
за доставки. На преден план отново излиза автоматизацията и затова производителите на автоматизирани
системи за складиране имат всички шансове да продължат да се представят добре.
Според управляващия директор в консултантската
фирма St. Onge Норм Саенц преди Covid-19 индустрията за производство на системи за складиране на
товари е била добра. Затова компаниите от този сектор са постигнали добри печалби. След две години
44
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Първите 5
Daifuku продължава да е номер 1 в класацията,
като отчита над 4 млрд. долара приходи за 2019 г. Въпреки че цифрата е по-малка от предходната година,
тя идва след двуцифрени печалби в проценти през годините, допринасящи за тригодишен растеж от 37%.
„Daifuku има увеличаване на проектите от сектора
на електронната търговия, а и в други сектори – твърди Стюарт Олифант от отдела за корпоративни комуникации на Daifuku. – В същото време намаляват продажбите в секторите за производство на електронни
схеми и екрани за телевизори и телефони.“
През 2019 г. Daifuku придобива Vega Conveyors &
Automation Private Ltd, която се занимава с проектиране, производство, монтаж и следпродажбено обслужване на конвейерни и други материали. Компанията купува базираната в Нидерландия Scarabee Aviation
Group B.V. и австралийската Intersystems (Asia Pacific)
Pty Limited. Приходите от придобитите компании не са
включени в резултатите за финансовата година.
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Топ 20 на доставчици на автоматизирани системи за складиране
Място Място
2019 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
6
5
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16
17
20
18
19

Компания
Daifuku Co.
Schaefer Holding International
Dematic (KION Group)
Honeywell Intelligrated
Murata Machinery
Vanderlande Industries
Knapp
Beumer Group
Material Handling Systems (MHS)
Swisslog
TGW Logistics Group
Witron Logistik + Informatik
Kardex
Bastian Solutions
Elettric 80
System Logistics
DMW&H
Stöcklin Logistik
viastore systems
Lödige Industries
Общо

Приходи 2018 г. Приходи 2019 г.
в млн. долари в млн. долари
4167
3217
2350
1700
1342
1538
1050
1000
860
923
817
637
478
316
272
225
214
148
197
188
21 639

Schaefer Systems International (SSI) не успя да предостави информация за приходите си, така че данните за 2018 г. са автоматично пренесени в таблицата и
компанията запазва удобно второто място.
Dematic отново се класира на трето място с
2,7 млрд. долара приходи. С ръст повече от 13%
спрямо предишната година тя е постигнала тригодишно увеличение на приходите с 32%. Фирмата вече е
част от решенията, предлагани от KION Group, след
като в края на 2016 г. бе придобита от лидера в производството на подемно-транспортни машини. Дивизията на KION, в която е Dematic, включва и Egemin,
специалист по автоматизирани складови решения,
станала част от групата през 2015 г.
В миналогодишната класация Honeywell
Intelligrated се изкачи от 6-о на 4-то място, което заема и сега с около 1,8 млрд. долара приходи – два
пъти повече, отколкото преди 3 години. Това се отнася
само за подразделението на Honeywell за автоматизация на складове – Honeywell Safety and Productivity
Solutions business.
Според президента на Honeywell Intelligrated Питер Кринау компанията продължава да има силен ръст
на поръчките в сектора за автоматизация на складове.
През 2019 г. тя пуска автономна роботизирана машина за разтоварване на товари, която използва изкуствен интелект. Другото ново предложение е Connected

4016
3217
2662
1800
1800
1700
1370
1100
1000
922
850
673
532
353
272
261
214
163
157
146
23 208

Процентна
Тригодишен
разлика
Седалище
ръст
2019/2018
-3,6%
37%
Осака, Япония
0%
22%
Нойкирхен, Германия
13,3%
32%
Атланта, САЩ
5,9%
112%
Мейсън, САЩ
34,1%
43%
Киото, Япония
10,5%
38%
Вегел, Нидерландия
30,5%
113%
Харт (край Грац), Австрия
10,0%
29%
Бекум, Германия
16,3%
N/A
Маунт Вашингтон, САЩ
-0,1%
43%
Бухс, Швейцария
4,0%
50%
Велс, Австрия
5,7%
49%
Паркщайн, Германия
11,3%
34%
Цюрих, Швейцария
11,7%
63%
Индианаполис, САЩ
0%
81%
Виано, Италия
16,0%
102%
Фиорано, Италия
0%
24%
Феърфийлд, САЩ
10,1%
N/A
Аеш, Швейцария
-20,3%
12%
Щутгарт, Германия
-22,3%
N/A
Шерфеде, Германия
7,3%

Assets, предназначено за дистрибуторските центрове.
Решението натрупва данни за състоянието на оборудването и системата, предоставя на операторите информация за стоките в реално време и исторически данни
за цялостното представяне на системата за сортиране.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. компанията създава Honeywell Robotics – център за усъвършенствани технологии, фокусиран върху развитието
на изкуствен интелект, машинно обучение, компютърно зрение и модерна роботика, които да се използват
във веригите за доставки.
По думите на Питер Кринау „увеличаването на очакванията на потребителите за бърза и точна доставка
води до еволюция в начина, по който се извършват
операциите в дистрибуторските центрове (DC) за търговия на дребно. За да останат конкурентоспособни,
DC трябва да се адаптират към неограничения темп
на промяна в електронната търговия.“
Въпреки че се изкачва само с едно място в класацията, Murata отчита най-високия годишен темп на
растеж, увеличавайки приходите си с 34%, като така
се нарежда на 5-о място след Honeywell Intelligrated с
1,8 млрд. долара. Говорител заяви, че през изминалата
година е имало голямо търсене на японския пазар на
системи за автоматизация в логистиката. Допълнително фирмата има голям брой проекти за автоматизация
на производствени помещения.
СЪДЪРЖАНИЕ 8• 2020
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Онлайн търговците търсят нови по-бързи начини за подготвяне
на поръчките

Силна конкуренция
Приходите на намиращата се на шесто място Vanderlande се покачиха през 2019 г. с 10,5% до
1,7 млрд. долара. Малко преди публикуването на списъка с Топ 20 за 2017 г. Toyota Industries Corporation
(TICO) придобива компанията. Vanderlande става втората компания от този сектор, след Bastian Solutions,
която се присъедини към новото бизнес подразделение на TICO, наречено Toyota Advanced Logistics
Group (TALG).
Knapp отчете 1,37 млрд. долара приходи за 2019 г.,
увеличение с повече от 30% спрямо предишната година, с което запазва 7-ото си място в класацията.
Това е една от трите компании в списъка, удвоили
приходите си за 3 години.
Според Кевин Ридър, директор Бизнес развитие и
маркетинг на Knapp, компанията има значително разширяване на поръчките от лидери на пазара в секторите на здравеопазването, търговията на дребно, хранителните стоки и електронната търговия. Разработват
се и решения за дигиталната верига на доставки, които използват Big Data, прогнозно моделиране, анализи
и изкуствен интелект.
„Knapp продължава да инвестира 7% годишно в
научноизследователска и развойна дейност – разказва г-н Ридър. – Също осъществяваме големи проекти в почти всички дъщерни дружества на компанията в областта на персонала, производствения капацитет и технологиите, за да отговорим на нарастващото търсене на нашите решения в областта на веригата на доставки. Само в Северна Америка имаме тригодишен ръст от 404%.“
Заемайки 8-о място в конкурентната средна област на списъка, Beumer подобрява приходите си за
2018 г., като отчита ръст от 10%, за да завърши с
1,1 млрд. долара. А 2019-а е поредната година на по46
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ложителен растеж за Beumer Group, с рекорден прием и приходи, отчита Уве Кински, финансов директор
на Beumer Corp.
Издигайки се до номер 9, Material Handling
Systems (MHS) дебютира в списъка за миналата година под номер 10. Оттогава приходите є са нараснали
с над 16%, за да преминат границата от 1 млрд. долара. MHS придобива интегратора на системи за контрол Atronix през ноември 2017 г., глобалния интегратор VanRiet – през май 2018 г., интегратора на системи за складиране A2i – през юли, и специалиста по
сортиращи системи OCM – през август 2018 г. В началото на 2020 г. компанията пусна MHS Insights, решение за поддръжка, което следи активите в склада чрез
IoT сензори и системни данни.
„Складовете и дистрибуторските центрове пропускат значителни възможности да намалят престоя и
да направят своите услуги по-ефективни и ефикасни,
понеже не използват данните – смята Джон Соренсен, старши вицепрезидент на Lifecycle Performance
Services за MHS. – MHS Insights е създаден да се справи с този недостатък, като комбинира данни и анализи, за да предостави точна и навременна информация
за поддръжката.“
Приходите на последния в Топ 10 – Swisslog, остават на ниво от 922 млн. долара. Кристиан Баур, главен изпълнителен директор на Swisslog, казва, че компанията е организирана около две бизнес звена. Първото е за електронна търговия и търговия на дребно,
което внедрява усъвършенствани технологии за персонализиране на стоки, като мобилното роботизирано решение на Swisslog CarryPick, совалковата система Cyclone Carrier, AutoStore и роботизираното решение за избор на артикули ItemPiQ.
Второто бизнес звено на Swisslog се фокусира върху потребителските стоки, по-специално обработката на палети в сектора за храни и напитки, със своите кранове за палети за полагане Vectura, совалковите системи PowerStore и роботизираните палетизиращи роботи ACPaQ.
Компаниите в долната половина на класацията запазват своите места, като малки размествания се наблюдават само при последните три.

Роботите все по-успешно заменят хората на конвейерните линии
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Хуманоиден робот
в склада на Ocado
Успешно завършиха тестовете
на роботизираната платформа
ARMAR-6 в складовете
на онлайн търговеца

П

роектът, започнал през 2015 г., е осъществен
от консорциума EU Horizon2020 SecondHands,
обединяващ университети и фирми. Името
SecondHands е избрано, тъй като целта е роботът да
осигури „втора двойка ръце“ на работниците.

Рамо до рамо
Роботът може да предложи полезна ценна помощ
на хората, с които работи, като извършва различни
помощни боравения със стоките. Така служителите
могат да се концентрират върху „квалифицираната“
част от работата, докато роботът поема отговорността
за тежките повдигащи и поддържащи операции. По
този начин хората и машините могат активно да работят и взаимно да допълват силните си страни.
Роботът е 6-о поколение и най-младият член от семейството на хуманоидните роботи ARMAR. Благодарение на високото си ниво на хардуерно-софтуерна
интеграция той съчетава усъвършенствани сензомоторни движения с умения за учене и разсъждение. В
работни условия може да се включва при необходимост, като предлага най-подходящата помощ.
ARMAR-6 може да разпознава човешките действия и намерения, да разсъждава за ситуации и да
взаимодейства с хората по естествен начин. Той
може да хваща и манипулира обекти с две „ръце“
и да използва точно и безопасно инструменти като
електрически бормашини и чукове. Роботът сам решава как да хване обекта или инструмента в зависимост от човешките действия.

обучение, ще революционизира областта на машинното обучение.
За разлика от други свои „събратя“ новият робот
може без проблем да говори с човешките си „колеги“ и то на техния език. Неговият речеви интерфейс
се базира на изцяло невронни модели. Има изцяло
невронно автоматично разпознаване на реч, изцяло
невронно моделиране на диалог и изцяло невронно
синтезиране на реч.
При колаборативните роботи доверието и приспособяването са от ключово значение. Коботите трябва
да се впишат по естествен начин в работата на хората
– да реагират в подходящи за човека времеви графици и то по начини, които са значими за работниците.
Това означава, че развитието на комуникацията чрез
говор е от решаващо значение за използваемостта им.
„Пробивите, направени в области като естествените езикови интерфейси и разбирането на задачите, ще
доведат до по-добро приемане на коботите от хората и ще им позволят да се използват по по-лесен и естествен начин. Това е важен градивен елемент, който
ще допринесе за появата на истинско сътрудничество между хората и коботите“, смята д-р Себастиан
Щюкер, от Karlsruhe Institute of Technology, който е
част от проекта.
Васил ВАСИЛЕВ

Говорє ми на „ти“
Универсалните възможности на изкуствения интелект на ARMAR-6 му позволяват да действа в ситуации, които не са предвидени при програмирането му.
Това означава, че е в състояние да изпълнява автономно задачи по поддръжката в промишлени съоръжения. Той може да разпознава нуждата от помощ на
човешките си партньори и да се намесва по най-подходящия начин. Възможността роботът да вижда в 3D,
без да се изискват напълно контролирани 3D данни за

Коботът сам решава кое е най-успешното действие при дадена ситуация
СЪДЪРЖАНИЕ 8• 2020
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Електрическите Vivaro-e и Zafira-e
Новите електрически ванове на Opel – Vivaro-e и Zafira-e, бяха представени с тестове в дома на
немския производител в Рюселсхайм. Премиерата бе съпътствана от пътни тестове специално
за членовете на международното жури Ван на годината, сред които бе и редактор от списание
КАМИОНИ.

С

едно от първите международни събития след
избухването на коронакризата в Европа Opel
демонстрира първите изцяло електрически автомобили в лекотоварната си гама. Това са средният
ван Vivaro-e и пътническата му версия, която се нарича Zafira-e Life.

Пренастройване на гамата
Запознатите с марката знаят, че досега в портфолиото на Opel моделът Zafira бе пътнически ван,
част от гамата леки автомобили на немския производител. Докато предишните поколения на Vivaro
бяха разработени в сътрудничество с Renault и
споделяха платформа с модела Trafic на френската марка.
След като Opel стана част от семейството на
Groupe PSA, може би нямаше нищо по-естествено
от това лекотоварната гама на марката да се възползва от огромния опит, натрупан от Peugeot и Citroen в

лекотоварния сегмент. Така вече Vivaro и Zafira са на
модулните платформи, които се използват от PSA при
братовчедите Expert, Traveller, Jumpy и Spacetourer, чиято електрификация също е в ход.
В Рюселсхайм Opel представи първите в историята си напълно електрически лекотоварни автомобили, а тестовете, последвали презентацията, показаха,
че наистина инженерите и конструкторите са свършили превъзходно работата си и представените автомобили могат да претендират, че са едно от най-добрите постижения в бранша.

Vivaro-e…
OpelVivaro-e може да се поръчва от юли 2020 г.
Предлага се като фургон, удължена екипажна кабина и пътнически ван. Наличен е с две колесни бази и
в три дължини – 4,60 м, 4,95 м и 5,30 м, и е с височина 1,90 м, съобразена с изискванията на подземните паркинги.

Тестваният от КАМИОНИ Vivaro-e с две плъзгащи се сензорно
контролирани странични врати и една двукрила задна врата на фургона
48
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Бързото зареждане на батериите до 80%
става за около 30 минути

КОЛИ ЗА РАБОТА 49

Vivaro-e е оборудван с мултимедия, осигуряваща
свързаност по всяко време
Товарната дължина при фургона е 3,23 м, 3,58 м
и 3,93 м, а товарното пространство – 4,6 куб.м,
5,8 куб.м и 6,6 куб.м. Полезният товар е до 1275 кг
при капацитет на теглене до 1000 кг.
Vivaro-e е оборудван с мултимедия, осигуряваща
свързаност по всяко време, сензорно контролирани
странични плъзгащи се врати на фургона и всички познати системи за сигурност. На разположение на водача са инфотеймънт система, съвместима с Apple CarPlay
и Android Auto, активен спирачен асистент, асистент за
обекти в сляпата зона, асистент за поддържане лентата
на движение, цветен холограмен дисплей с навигация
и засичане на пътните знаци, сензори за препятствия на
предната и задната броня, камера за заден ход, предаваща 180-градусово изображение към огледалото за
обратно виждане или 7-инчовия сензорен дисплей на
централната конзола, птичи поглед върху автомобила
при маневри. Услугата OpelConnect включва навигация в реално време с информация за трафика, директна връзка с пътна помощ, червен бутон за помощ, аварийно повикване на помощ при задействане на тензодатчиците на седалките или въздушните възглавници.
Електродвигателят е с мощност 100 кВт (136 к.с.)
и максимален въртящ момент от 260 Нм, наличен
още при ниски обороти. Силовият агрегат е разположен над предния мост и задвижва предните колела.
Opel предлага два варианта на литиево-йонната батерия. По-мощната е с капацитет 75 кВтч, а по-малката – с 50 кВтч, но е с около 150 кг по-лека. Пробегът
с едно зареждане, изчислен по цикъла WLTP1, е съответно 330 км или 230 км.
И в двата случая батериите, които се състоят от
27 или 18 модула, са монтирани под шасито, между
двата моста. По този начин не се нарушава товарният обем, а центърът на тежестта на автомобила се понижава, което, както пролича при тестовете, го прави
изключително стабилен на пътя.
Бързото зареждане на батериите до 80% става за
около 30 минути (при 50 кВтч) и 45 (при 75 кВтч) при
използване на правотокови обществени зарядни станции с мощност 100 кВт. Стандартният конектор за зареждане е на предния ляв калник. На практика с
предлаганото от Opel бордово зарядно устройство автомобилът е пригоден за зареждане навсякъде – на
обществени станции, у дома, в гаража. Изискването е
наличието на трифазен ток с мощност 11 кВт или монофазен ток с мощност 7,4 кВт. Гаранцията на батериите е 8 години или 160 000 км.
Използването на спирачната система и отнемането на газта рекуперират енергия обратно в батерията.
Динамиката на автомобила и степента на рекуперация зависят от режима на движение, избран от водача – Normal, Eco или Power.
Vivaro-e е пъргав, динамичен, като ходът е плавен,
а возията мека въпреки празния фургон. Уредите на
приборния панел са ясни и четливи, а уредите за управление са разположени интуитивно и са лесни за
достъп. Видимостта навън е добра, седалката е удобна, с множество регулировки. В Германия се предлага
на цени от 35 650 евро без ДДС, но с бонуси от пра-

вителството заради нулевите емисии, които достигат
до 9000 евро за закупен ван.

...и Zafira-e Life
Силовата линия, оборудването, колесните бази, габаритите, предлаганите дължини и показателите при
новия електрически пътнически ван Zafira-e Life са абсолютно идентични с тези при лекотоварния близнак.
Както показва добавката Life в името на модела, за
разлика от пътническата версия на Vivaro-e това е мултифункционален пътнически ван, ориентиран към бизнеса и свободното време. Той може да се ползва както за бизнес пътувания и комфортни совалкови превози, така и за семейни развлечения и почивки.
Всъщност една от причините новата Zafira да смени облика си е това, че през последните години се
наблюдава над 60 на сто спад при търсенето на леки
автомобили тип семеен ван (MPV) за сметка на около 50 на сто увеличение в продажбите на комфортни пътнически ванове от средния клас, обясняват от
Opel. И затова анонсират, че пускат на пазара „електрическа ложа на колела“.
Цените за Германия при Zafira-e Life започват от
53 800 евро, като с наличните бонуси за клиентите падат до 45 825 евро, а поръчки се приемат от септември 2020 г.
Зад определението „електрическа ложа на колела“ се крият много комфорт, удобства, екстри и гъвкавост – електрически плъзгащи се врати на салона
за пътниците, подвижни кожени седалки, панорамен
покрив… Моделът се предлага отново с две колесни
бази и в три дължини, с 6, 7, 8 или 9 седящи места.
Дори при най-късата версия сгъването на третия ред
седалки увеличава капацитета на багажника до 1500 литра, а свалянето му, което е лесно – до 3397 литра.
При версиите с дълго междуосие се предлага луксозната тапицерия Lounge, предните седалки са с
функция масаж и отопление. Ако е избран салон с четири седалки, те са подвижни.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Рюселсхайм – София
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СЪБИТИЯ
Robotics and Automation
Robotics and Automation e сред водещите специализирани изложения за роботика и автоматизация във Великобритания. Този година събитието ще се проведе на 3 и 4 ноември в Ковънтри. Водещи в индустрията доставчици ще представят най-модерните си решения за индустрията,
включително индустриални роботи, коботи, автономни мобилни роботи и превозни средства с автоматично насочване, монтажни машини и оборудване за обработка на части, както и най-новите
постижения в изкуствения интелект и интернет на нещата. В програмата на събитието са планирани още презентации, лекции, дискусии и обучения.

Logistik & Transport
Международното търговско изложение и конференция Logistik & Transport ще се проведе на 3
и 4 ноември в Гьотеборг (Швеция). Мениджъри, експерти и анализатори, ангажирани с управление на веригите за доставки, транспорта и логистиката, ще споделят своя опит, продукти и услуги
в рамките на двудневното събитие. В съпътстващата му програма са заложени презентации, лекции и дискусии. Предвижда се да бъдат дискутирани актуални въпроси, като как да бъдем подготвени за бързите промени; какво да направим, за да поддържаме организацията по време на кризи и какви стратегии са необходими, за да се върне светът към нормалното си ежедневие. Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с глобалните вериги на доставки, трансформацията в търговията, електронната търговия и доставките до последната миля.

КНИГИ
Управление на риска по веригата на доставки
От политическа несигурност до прекъсване на търговския обмен и киберзаплахи рисковата
среда непрекъснато се разгръща и често възникват нови предизвикателства, изискващи незабавно
внимание, за да се избегнат смущения във веригата на доставки. В третото издание на „Управление на риска по веригата на доставки“ (Supply Chain Risk Management) е изследван широк спектър
външни заплахи, като са използвани различни казуси. Авторът на книгата Джон Манерс-Бел описва
подробно как да се подходи към различни заплахи, включително природни бедствия, климатични
промени, престъпления с карго, тероризъм и сигурност.
Джон Манерс-Бел е главен изпълнителен директор на Transport Intelligence, компания за маркетингови проучвания в логистичната индустрия. Той е и гостуващ професор в London Metropolitan
University и сътрудник към Британския институт за логистика и транспорт (CILT).

Интеграция на е-бизнес и веригата на доставки
Използването на похвати и технологии за електронен бизнес при управление на веригите на
доставки повишава ефективността в логистиката, производството, дистрибуцията и други свързани дейности. Авторът на книгата „Интеграция на е-бизнес и веригата на доставки“ (E-Business and
Supply Chain Integrationо) д-р Йозлем Бак обяснява как редица инструменти могат да се използват
за създаване на e-supply chain и постигане на по-добра производителност. В труда са разгледани
реални случаи и са дадени примери от индустрията, за да се илюстрира как електронният бизнес
може да подобри управлението на веригата на доставки, и се подчертават отрицателните резултати, когато е неправилно управлявана.
Д-р Йозлем Бак е работила с големи автомобилни компании. Тя е преподавател към Университета в Хъдърсфийлд (Huddersfield University), Великобритания, където води курсове, свързани с
управлението на веригите на доставки.
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WE ARE CONSTANTLY CHANGING, AND WILL KEEP ON CHANGING
Since August 1, 2020, World Transport Over- of the company.
seas (WTO) has changed its corporate identity with
“We are already working on our strategic plan
a new logo. This represents a part of the evolution of “Vision 2030” to cover the most important logisthe brand over the last 20 years, and coincides exact- tics markets in the world with our own subsidiaries
ly with the company’s strategic plan “Vision 2030” by the end of 2030. Our new subsidiary company in
aimed at presence in the most important logistics China – World Transport Overseas China – is the first
markets in the world with own representative offices and most significant step in this strategic plan. We,
by the end of the decade. The new logo embodies the at WTO, strongly believe that innovation is a cataglobal coverage and the three modes of transport of- lyst for success, and we are constantly investing in
fered – air, sea, and land – focusing also on the appli- it”, says Mr. Nikolay Nikolov, Managing Director of
cation of green technologies in all business activities World Transport Overseas.

12

LOGICORP – A MODERN APPROACH TO THE HANDLING OF CONTAINERIZED CARGO
Logicorp is a new center for maritime and port exchange are used, and the operations related to the
services, with the help of which the company Uni- storage, processing, and repair of large-tonnage conmasters raises its containerized cargo service through tainers, trailers and other means of transportation
the port of Varna-West to a qualitative new level, be- meet the highest international standards.
ing typical only for specialized terminals in develThe center for maritime and port services Logioped economic zones around the world. The center is corp also has modern maintenance facilities, a cuslocated in the Industrial Zone South of Devnya, and toms warehouse, a modern cross-dock for transshipis located at immediate vicinity of the entrance of the ment of full loaded containers (FCL) and less loaded
port’s container terminal.
containers (LCL), 3PL services and courier services,
In the organization of processes, the most ad- as well as a high-tech warehouse with vessel’s spare
vanced digital technologies for data processing and parts and other ship’s supplies.

16

DIGITAL TRANSFORMATION HAS GIVEN NEW ENERGY TO THE PORTS
In an interview for LOGISTIKA magazine, Mr. information between stakeholders from public and
Angel Zaburtov, Director General of the Bulgarian private sector. It optimizes, manages, and automates
Port Infrastructure Company, shares information on the port and logistics processes through a single data
the strategies, projects, and vision for the develop- transmission linking transport and logistics chains.
ment of Bulgarian ports.
What we have already done with the Maritime Sin“We started a very important project, from a lo- gle Window (one-stop service) project, we must also
gistics point of view, for the development and im- achieve with the new project. Everything that is relatplementation of an electronic information exchange ed to the movement of the ships is recorded already
system in Bulgarian ports (Port Community System on electronic media, and now our goal is to achieve
– PCS). The PCS system is an open electronic plat- this in terms of cargo, too”, says the Director Genform that enables intelligent and secure exchange of eral.

18

GROWTH AT A FAST PACE
From the original idea to the finished product (assembled, labelled, tested, and delivered to effectively fit into the existing supply chain) – this is concept
the managers of the factory for manufacturing of cable components and systems in the town of Targovishte – Howag OOD, are relying on. The company is
a part of the Swiss HOWAG Group which has started
its business activities on the Bulgarian market some

24

5 years ago. Nowadays, more than 110 employees
are working at the factory. The company’s products
are widely used in mechanical engineering, medical
equipment, construction equipment, telecommunications, etc. The company’s production is exported
from the factory in Targovishte mainly to countries in
Central and Western Europe – Switzerland, Germany, Austria, and Slovakia.

IN SEARCH OF A NEW FUNDING MECHANISM FOR HIGHER EDUCATION
The provision of human resources in recent years
“For many years, the emphasis in education was
has become one of the biggest challenges for Bul- on quantity, not quality, and the state quota for adgarian business. Just months ago, there was a severe mission in higher education establishments exceedshortage of labor in the domestic market, but what is ed the number of secondary school graduates. In the
the current situation in the labor market? What needs last two years, this practice has been changed, and
to change to get closer to the successful training mod- now each year the approved state quota for admisels, and to prepare the human resources needed for sion in the universities is approaching the proposals
industries? These are some of the topics comment- made by our association. In order to prepare reasoned for LOGISTIKA magazine by Mr. Dobrin Ivanov, able proposals, we also need a good partnership with
Executive Director of the Bulgarian Industrial Capi- higher education establishments”, says Mr. Dobrin
tal Association.
Ivanov.
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