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РЕДАКЦИОННА

Втората вълна
«ВСИЧКИ ЛЕКТОРИ НА ЛОГИСТИЧНАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ ДАВАХА ВАРИАНТИ
КАК ДА СЕ ПРОМЕНИМ ОТВЪТРЕ – НИЕ
КАТО ХОРА И ФИРМИ, ЗА ДА ОТГОВОРИМ
НА ПРОМЕНЕНИТЕ УСЛОВИЯ ОТВЪН, ЗА ДА
СМЕ АДЕКВАТНИ НА НОВАТА РЕАЛНОСТ.»

Има една такава теория за вълните в морето – те идват една след
друга, но на седмата поред вълна се
получава някакси наслагване и тя е поголяма и по-силна от другите... и отнася всичко... и после отначало... Сетих се за тази теория, защото само
два дни, преди да ни залее „втората
вълна“ от пандемията с COVID-19 и
да забранят събитията, списание ЛОГИСТИКА проведе своята осма поред
Логистична конференция – на живо и
с онлайн стрийминг. Какво се случи на
нея, ще прочетете подробно и обективно в репортажа ни на стр. 8 – 13.
Тук обаче искам да споделя онова,
което видяха очите ми и усетиха сетивата ми извън конкретните презентации. Дали защото бе осмата поред (след седмата вълна :)), или защото я правихме в съвсем нови условия,
тази конференция беше различна и аз я
усетих като ново начало. Публиката в
залата определено беше по-малко от
обикновено – както заради ограниченията в залата, за да може да се осигури нужното разстояние, така и защото много хора се притесняваха заради
увеличаващия се брой заразени у нас.
Но пък тези, които бяха дошли, наистина искаха да са там и знаеха защо
са дошли. Впечатлена съм от дисциплината, с която се спазваха противоепидемичните мерки, и от видимото удоволствие на хората да комуникират на живо помежду си. Ще цити-

рам какво ми написа един от лекторите след края на конференцията, който е участвал на всичките осем издания досега: „Беше истинска конференция на професионалисти, без излишни
лирични отклонения. Въпреки ситуацията според мен това е най-успешната конференция на БТП, на която
съм присъствал. От стрийминг платформата можеше да се очаква повече,
но вероятно много хора даже не са го
забелязали. Важно е чувството, което
остава след този ден, а то е силно положително .
Това, което аз запомних, е още
от първата лекция на Хю Уилямс, който цитира Джак Уелч: „Ако промяната отвън се движи с по-бързи темпове от промяната отвътре, краят
е близо.“ И това сякаш даде началото
и от там нататък си дадох сметка,
че всъщност всички лектори предлагаха варианти как да се променим отвътре – ние като хора и фирми, за да
отговорим на променените условия
отвън, за да сме адекватни на новата реалност. И решенията бяха много добри.
И другото, което „видях“ – всъщност логистичният бранш у нас е по
пътя на своята голяма промяна и донякъде вече я е направил успешно... И в
никакъв случай няма да позволи на която и да е поред вълна да го отнесе.
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Speedy CEE Economy с нови дестинации
за пратки с наложен платеж
Куриерската компания Спиди АД въведе от
5 октомври 2020 г. нова услуга – Speedy CEE
Economy. По този начин към Румъния и Гърция като дестинации за пратки с „наложен платеж“ компанията добавя и страните от Източна и Централна Европа – Унгария, Хърватия, Словения, Словакия, Чехия и Полша.
Наред с разширяването на географския обхват към
централно- и източноевропейските страни, клиентите на Спиди с пратки до Румъния ще могат
да се възползват от специална промоция, валидна
до края на годината. Пратките до Румъния с тегло до 3 кг са с 20% отстъпка на цени от 6,50 лв. с
включена такса гориво и ДДС за първия килограм.
Със Speedy CEE Economy е възможна доставка на
пратки до 3 кг с опция за „наложен платеж“ от
България до Източна и Централна Европа. Цената
до 1 кг е само 11,50 лв. с включено ДДС, а за всеки
следващ килограм до третия е 1,20 лв./кг с включено ДДС.

Kaufland България спести 1000 тона
вредни въглеродни емисии
За 2019 г. компанията Kaufland България е транспортирала над 28 млн. кг плодове и зеленчуци в
100% рециклируеми сгъваеми каси за многократна употреба. По този начин за същия период търговската верига е спестила на атмосферата близо 1000 тона въглеродни емисии за една година, което се равнява на 400 дизелови автомобила
по-малко по пътищата.
Към момента 50% от плодовете и зеленчуците
в Kaufland България, основно българска продукция,
се транспортират и съхраняват в устойчивите EPS каси, обслужвани от Euro Pool System. Според проучване на немската фондация „Щифтунг
Инициативе Мервег“ касите за многократна употреба са най-устойчивото решение във веригата за доставка на свежи продукти. При EPS касите се използва 29% по-малко природен газ, консумацията на енергия намалява с 39% и се генерират
95% по-малко отпадъци в сравнение с опаковките
за еднократна употреба. Използването на EPS каси
има директно отражение и върху оптимизацията
на логистиката в Kaufland България.

UPS отваря нов логистичен хъб
в Барселона
Хъбът е разположен на площ от
над 24 000 кв.м и
има капацитет
за сортиране до
22 000 пакета на
час – повече от 2,5 пъти от капацитета на досегашната база в Барселона.
От компанията посочват, че новата база ще
бъде оборудвана с LED осветление, енергийно ефективна изолация и модерна технология
за сортиране на пакети, които намаляват консумацията на енергия, а фотоволтаичните панели, инсталирани на покрива, ще намалят използването на електричество от мрежата.
„С вложени 40 млн. евро този нов център на Барселона е една от най-големите инвестиции на
UPS в Испания и ще е важен хъб в трансграничната ни европейска мрежа. Търговията с Европейския съюз представлява 67% от износа на Испания, а стратегическото местоположение на центъра, в пристанището на Барселона, близо до летището Ел Прат и френската граница, ще насърчи местния бизнес“, посочват от компанията.
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DB Cargo с нови жп връзки от и до
Ротердам и Антверпен

7

„Andante“ и „Dina Trader“, с капацитет за превоз
900 TEU. Линията ще свързва Мерсин, Одеса, Новоросийск, Амбарли и Пирея. Базираният в Марсилия превозвач обяви, че ще му трябват 4 дена
от Мерсин до Одеса и 6 дена от Мерсин до Новоросийск.

Германският превозвач DB Cargo обяви, че ще
предложи нови жп връзки от и до пристанище Ротердам (Нидерландия) и пристанище Антверпен
(Белгия). От декември 2020 г. тези нови ежедневни връзки се планира да свързват западните пристанища с най-важните икономически центрове
в Германия. От следващата година обемът на
транспортираните стоки се предвижда да нарасне с около 100 000 контейнера годишно.

Нова контейнерна линия
в Черно море

Онлайн търговия за празниците

Базираният в Марсилия (Франция)
превозвач C MA
CGM ще открие
морска седмична
услуга между Южна
Турция и Черно
море. Express MedBlack Sea Express (EMBX) ще стартира в началото на
ноември 2020 г. от турското пристанище Мерсин.
Целта е да транспортират нетрайни хранителни продукти, както и такива от студената верига на доставки.
Ще бъдат използвани два контейнеровоза –

M&S увеличава своя онлайн капацитет за Коледа чрез 30% увеличение на броя на персонала и въвеждането на автоматизирани технологии в своя дистрибуционен център в
Leicestershire.
Мениджърите на търговеца на дребно M&S
(Маркс и Спенсър) заявяват, че са наели 400
нови постоянни служители от юли насам, а за
Коледа в разпределителния център са създадени повече от 500 временни длъжности.
А как българските онлайн магазини се подготвят за празничните кампании и по-точно за
Black Friday, четете в дигиталния брой 9 на
сп. Логистика.

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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Когато иновационното решение
се срещне с иновационно мислене…

Осмата логистична бизнес конференция протече под мотото:
„Най-ценно е това, което създава стойност!“

Логистичната бизнес конференция се роди през 2013 г. – една година, след като светът трябваше
да е свършил…
Светът оцеля, а форумът се утвърди като важно звено от логистичния свят в България.
2020 година ни изправи пред непозната и без предупреждение криза, но логистичното събитие на
годината се проведе на 27 октомври в София Ивент Център (SEC) при строги мерки за сигурност
на хората в залата. В реално време конференцията беше излъчвана и за онлайн участниците,
които я проследиха от своите офиси и домове.

Добре дошли на Осмата логистична
бизнес конференция!

Снежина Баджева			

Д

Николай Божилов

ългоочакваният форум (находчиво наречен от
един лектор „красиво, свежо и уханно цвете в
сегашния студен и враждебен свят“) бе открит
от Снежина Баджева, управител на Българска Транспортна Преса и организатор на Логистичната бизнес
конференция.
„Обърнахте ли внимание на темата на дискусионния панел: Стратегиите на бъдещето – най-доброто от
двата свята – светът преди и светът след Covid-19? Е,
едно от най-добрите неща от „стария“ свят е личната
комуникация между хората... Затова не можехме да
позволим на трудната 2020 г. да прекъсне тази комуникация. Затова и организирахме това събитие така –
на живо и онлайн. Горда съм, че успяхме! Горда съм с
креативността на екипа ни, който организира това събитие по нов начин – присъствено и онлайн.
8
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Благодаря Ви от сърце, че сте тук в залата, а също
и на тези, които ни наблюдават на лаптопи, таблети
и смартфони. Всички вие ще можете пълноценно да
участвате в дискусиите“, емоционално приветства г-жа
Баджева участниците в конференцията.
И добави: „Да, 2020 година определено е различна от това, което познаваме досега! А в такива години е още по-ценна подкрепата, която получаваш.
Затова сега искам от цялото си сърце, от мое име и
от името на целия екип да изкажа нашите безкрайни благодарности към партньорите ни, които ни подкрепиха – на генералния партньор Фротком, който не за първи път е с нас; на генералния ни онлайн
партньор – фирма STAMH, който участва в конференцията ни още от самото є начало. Подкрепата
от водещи логистични фирми като Транспрес и Ойрошпед показва и оценката им за нашия форум, за
което сърдечно им благодарим. За да има награди за
вас – участниците в този форум, благодарности дължим на спонсорите Булпрос и Кауфланд, които осигуриха трите награди.“

Между аналоговия и дигиталния свят
С кратка уводна лекция Хю Уилямс, вицепрезидент на EFESO Consulting Group, даде старт на дискусионния панел на конференцията.
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Мариета Григорова
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Ивайло Славов					
„Ако темпът на промяната отвън е по-бърз от темпа на промяната отвътре, тогава краят е близо. Фирмите трябва да се променят по-бързо отвътре, за да
могат успешно да се справят с пазарните условия извън тях. В противен случай винаги ще са в положението на догонващи“, каза Хю.
Експертът подробно разгледа схемата с 5-те нива,
на които може да се намира дадена фирма според
веригата є на доставки, като подчерта, че 63% от логистичните фирми се стремят да постигнат ниво 4 до
2023 г. За целта движението е основно в две посоки – внедряване на дигитални технологии и обучение
на хората.
След това Хю Уилямс пое ролята на модератор и
даде думата на панелистите за дискусия по темата
„Стратегии след кризата: Утрешният ден – най-доброто от двата свята.“
„За съжаление, иновациите и технологиите в много компании от бранша са мираж – коментира Николай Божилов, председател на Съвета на директорите
на Юнимастърс Лоджистикс. – Промените настъпват,
но голяма част от компаниите не са достатъчно напреднали. 2021 г. ще бъде много трудна за повечето
фирми. Това се дължи на ниското ниво на дигитализация и слабата фирмена култура.“
„Има много проблеми в глобалния модел на веригата на доставки, които кризата извади на повърхността – каза Мариета Григорова, управител на Гебрюдер
Вайс. – Няма такова нещо като стар свят, той си замина. Има нов свят, който създаваме минута след минута, ден след ден. Трябва да постигнем най-доброто съчетание между дигиталния свят и човешкия начин на мислене и действие. Дигитализацията не е панацея – тя улеснява фирмите, но трябва да се мисли и
за професионалното развитие на хората.“
„Няма нов свят, а нови предизвикателства – про-

Светослав Тодоров

дължи нейната теза Ивайло Славов, главен изпълнителен директор на BULPROS. – За да се подобри бизнесът, той трябва да продължи да се дигитализира. Предизвикателството пред интеграторите е, че трябва добре да познават бизнеса на своите клиенти, за да могат да го подобрят. Иначе ще се окаже, че софтуерният специалист и мениджърът на логистичната фирма говорят на различни езици. Ние трябва да създаваме стойност за нашите клиенти и също така да можем да ги образоваме какво софтуерът може да направи за тях.“
„Разбирането и културата в една организация е
нещо, което е важно за всяка фирма, но и за всеки
бранш. Защото корпоративната култура е нещо много мощно и силно“, смята Александър Гечев, управител на Ренус България. Според него културата на правене и управление на бизнеса зависи от интелектуалното ниво на мениджърите и от нивото на гъвкавост
и адаптивност на служителите. Успех има там, където иновационното решение се среща с иновационното мислене. Връзките между логистичните компании
и софтуерните фирми ще стават все по-тесни, дори
ежедневни, за да може бизнесът да върви напред.
„Трябва да създадем стойност за нашите клиенти,
като ги образоваме какво може да направи софтуерът
за тях – допълни го Светослав Тодоров, управител на
Белуга Ай Ти. – Да им покажем как една малка промяна може да им спести време и да им донесе допълнителни печалби. Организациите трябва да са отворени към възможностите. Останалото трябва да дойде
от доставчиците.“
Според него технологиите вече не са толкова скъпи както преди. Големият проблем е, че спедиторските фирми отделят твърде малко за ИТ технологии –
около 1% от разходите си, докато при други браншове процентът е от 5 до 7.

Изложители
По традиция конференцията беше съпътствана от изложбена зона. Представители на 7 фирми имаха възможността да
се срещнат с участниците в конференцията: А1, FROTCOM
България, Адвокатска кантора „Д-р Решке“, Хьорман България, East Ring LP, IG Engineering и Гига Аутомата.
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Марек Рожицки и Ян Кер
Делян Костов

Ивайло Цанов

Явор Панталеев

Дигитализирайте се логично
и мислете логистично
„Мениджърите и специалистите се сблъскват с
различни предизвикателства, които са съществували
преди Covid-19 и ще ги има и след него.“ Така започна своята презентация на тема „Интелигентен флийт
мениджмънт за оптимизиране веригата на доставки“
Делян Костов, управител на FROTCOM България. Той
представи системата за управление на автомобилния парк FROTCOM, която допринася много ползи за
всички компании с автомобилен парк, без значение
от големината му. Лекторът обърна внимание на три
ключови предимства на платформата – дистанционна
работа, автоматизация и ефективност. Възможността
за работа от всяко място извън офиса е голямо удобство и елиминира ефекта от ограничителните мерки,
свързани с пандемията. Автоматизацията и ефективността на системата водят до повишаване на производителността, намаляване на разходите (с до 25%) и
увеличаване на печалбите. Системата редовно изпраща отчети за работата на превозното средство, като
могат да се въведат аларми при достигането на критични показатели. Платформата може без проблеми
да бъде свързана с останалите софтуери, използвани в
дадената фирма – ERP, CRM, TMS и др.
„Пътят на успеха – Хора via технологии“, бе тема
на презентацията на Ивайло Цанов, мениджър Биз10
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Минко Лазаров

Калоян Василев

нес развитие в Транспрес. Той отбеляза, че процесите на дигитализация в компанията са започнали доста
преди Covid-19. Това помогнало на екипа да премине
през предизвикателствата, връхлетели ги през тази година. Ивайло сподели добрите практики на компанията, в която са възприели гъвкави подходи с внедряването на готови решения, адаптирането или разработването на специален софтуер за конкретни нужди
на процесите. Мениджърът подчерта, че най-здравата
нишка във връзката хора – технологии е синергията.
„Когато колелата на сътрудничеството се въртят, всичко е наред“, заключи той.
„Дигитализацията е като брака.“ Така формулирана, презентацията на Явор Панталеев, прокурист на
Ойрошпед и член на Съвета на директорите в Ойрошпед, и Минко Лазаров, управител на Техникъл Сълюшън, предизвика интереса на аудиторията още преди старта на панела. Умело водещи диалог помежду
си, двамата споделиха своя опит и идеи как да се намери точното решение за дигитализацията. Минко Лазаров посочи, че няма универсална формула за успеха. С промяната на бизнеса непрестанно се променя
и формулата на успешната дигитализация. В 15 стъпки Явор Панталеев очерта как да „направим“ дигитализацията. Двамата лектори дадоха конкретни примери за внедрените технологии в компанията и подчертаха, че един от основните фактори за успеха е обединяването на ноу-хау.
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Моника Митева

Станислав Димитров

Ивайло Славов, главен изпълнителен директор
на Bulpros, говори за дигитализацията на последната миля чрез AI.
„AI може да играе огромна роля в последната
миля като ключов компонент, осигуряващ уникално
клиентско преживяване, давайки на клиента моментална информация за пратките, както и способността
да ги управлява 24x7x365 – каза лекторът. – В логистиката терминът „последна миля“ се отнася до последната стъпка в процеса на доставка, от транспортен възел до крайния клиент. Бързата дигитализация на веригата за доставки и използването на различни устройства станаха критични за осигуряване на правилното
є функциониране. Тези ускорени промени засягат логистичния сектор в дългосрочен план и сега възниква
въпросът, кой е най-краткият път за трансформиране
на индустрията с помощта на технологиите.“
„Товарът има история, която трябва да чуете“ – темата на Калоян Василев, търговски представител и мениджър партньорски програми в Bosch.IO (софтуерна дивизия на Robert Bosch), също бе посрещната с голямо
очакване. Защото товарът пътува много километри, минава през много ръце и с помощта на IoT вече е възможно да начертаем дигиталната хронология на маршрута и
да знаем по всяко време как точно протича пътуването.
„Кой е общият ключ? Прозрачност и стандартизация. А как можем да го постигнем? Много просто, като слушаме какво ни казва товарът“, отбеляза по
време на презентацията си лекторът. Той разказа за
решението Track and Trace, базирано на интернет на
нещата, което е подходящо за всяка точка в логистичната верига. Лекторът обърна внимание и на ключови тенденции в логистиката – клиентските очаквания,
технологичният напредък, новите играчи на сцената и
новите бизнес модели.

Как да спечелим последната миля?
Подобно на Хю Уилямс, от своя офис дигитално
влезе в залата на конференцията и Марек Рожицки,
управляващ партньор в Last Mile Experts Ltd., специализирана консултантска компания в областта на куриерските, експресните и колетните услуги (CEP), електронната търговия и доставките в последната миля.
Неговата презентация протече като диалог с Ян
Кер – експерт в куриерските доставки, и целта беше

Антон Крантев

Милен Райков

участниците в конференцията да се запознаят с мисленето на Амазон и защо глобалният онлайн търговец
се интересува от последната миля.
„Мисля, че има един водещ принцип на амазонското мислене и той е: „Да си обсебен от клиента!“ –
каза Марек и даде два примера. Първият гласеше, че
за всяка нова услуга Амазон винаги пуска съобщения
в пресата, които се разнасят по света и обясняват на
клиентите как тази услуга ще го облагодетелства. Вторият пример беше за непрекъснатото търсене как да
се създаде удобство за хората, които стоят в крайната
точка на последната миля. Затова се създават центрове, където те денонощно могат да си получат пратката, или в гаражите им се монтират специални шкафове, в които се оставят тези пратки.
„Мисля, че играчът, който ще промени българската последна миля, е Алибаба. Амазон е далече, а Алибаба вече закупува акции на онлайн оператори на
Балканите. Но не чакайте големите играчи да дойдат
в България – точно сега българските фирми имат шанса да се развият и да заемат мястото си на този пазар.“
Един от въпросите, задаван на глобално ниво,
е как ще се възстановят веригите на доставки след
Covid-19. По темата говори Моника Митева, директор „Маркетинг и продажби“ в DHL Express България.
„Днес говорим не само за друга икономическа
ситуация, но и за друго поведение на хората в логистичните фирми“, посочи тя. Базирайки се на доклад на DHL, Моника Митева анализира изпитанията, на които са подложени мениджърите на веригите на доставки. Данните сочат, че в новото нормално логистиката вече поема посока към инвестиции в
по-малки и по-широко разпръснати складове в непосредствена близост до клиентите, а не в големи, централно разположени съоръжения. Диверсификацията на веригите за доставки и новите конфигурации
на производствените, дистрибуторските и складовите мрежи ще предизвикат промени в мрежовите потоци и начините на транспорт. Успоредно с всичко
това могат да се очакват промени по отношение на
транспорта и работното място, свързани със социалното отдалечаване.
„Преходният период към времето след Covid-19
е време за адаптация, преосмисляне и диверсификации. Всички се стремят с по-малко хора да постигат
по-добри резултати“, коментира Моника Митева.
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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Красимир Димитров

Радослав Минчев

Лекторите Станислав Димитров, управител на
Карго планет, и Светослав Тодоров, управител на Белуга ИТ, бяха озаглавили съвместната си презентация
„Системната интеграция – ключ към повишаване на
ефективността в логистиката и транспорта“. Двамата
доказаха не само колко важна е срещата на логистиката с информационните технологии, но и колко е важно софтуерният интегратор да познава операциите в
склада и пътя на доставките.
Станислав Димитров запозна аудиторията с кухнята на спедицията и с предизвикателствата, с които се
сблъсква неговата 13-годишна изцяло българска компания, активно работеща със 100 български фирми.
Една от главните му мениджърски задачи била да дигитализира процесите, но работейки с няколко софтуера, дошъл моментът да интегрира системите, за да
има добавена стойност и за клиентите, и за доставчиците. Нарастващата електронна търговия изисквала нов начин на пакетиране и пикиране и фирмата
се нуждаела от ново складово решение. И в този момент срещнал управителя на Белуга ИТ.
Светослав Тодоров в подробности разкри пред аудиторията как на практика работи WMS решението
за автоматизация и интеграция в склада, което внедрява в Карго планет, и как един нов продукт може
да бъде интегриран с останалите софтуерни решения
във фирмата.
Антон Крантев, ръководител екип „Интелигентни
видеорешения“ в Коника Минолта България, представи устройства за контрол на достъпа. Устройствата,
които компанията предлага, могат да видят всяко нарушение на правилата при движение на хора, зададени на софтуера в нея – нещо особено актуално при
днешната здравна криза. В бизнес сградата камерите
започват да следят всяко движение още от паркинга и
сигнализират какъв тип превозни средства се движат
там. Умните устройства могат да разпознават номерата на автомобилите и да управляват заемането на паркоместата пред всяка сграда.
„В склада мобилните устройства също виждат всичко и са най-строгият контрольор. Проследявайки пътя
на пратката, те могат да дадат достатъчно данни какви подобрения да се направят по този път; кога стоките са влезли в логистичния парк; грешките и неправилните места, на които може да отиде стоката; какво на12
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Владимир Гюрджиев

Владимир Христов

рушава нейната цялост и дали пикирането се извършва според правилата. Тези устройства, които ние в Коника наричаме „компютри с очи“, могат да охраняват и
контролират с безупречна детекция“, каза Антон Крантев и пожела на участниците в конференцията: „Силата
да виждате и да разбирате нека бъде с вас!“
„Брекзит дойде още през 2016 г. и 4 години бяха
проспани.“ С тези думи Милен Райков, съдружник
„Данъци и право“ в EY България, Македония, Албания и Косово, започна своята презентация „Търговията
със стоки след Брекзит“. И за да подготви аудиторията
за сериозността на темата, остроумно припомни онзи
анекдот, в който един мъж превъртял касетата от сватбата си наобратно и бил безкрайно щастлив, че излиза от черквата, сваля халката и подскача свободен…
„Нека сега пуснем касетата наобратно и да видим
какво ще се случи в търговията с Великобритания и
да си припомним какво беше, преди да влезем в ЕС“,
каза лекторът и посочи, че след „преходния период“
на 31 декември 2020 г. Обединеното кралство става
трета страна и ще важат произтичащите от този факт
митнически, ДДС и акцизни разпоредби за внос/износ. А това означава:
❖н
 еобходимост от европейски EORI номер за митнически цели (за вносители и износители);
❖м
 итническо оформяне и формалности на стоки за
внос/износ (тарифно класиране);
❖ в нос от Обединеното кралство – заплащане на
мито, акциз, 20% ДДС(?);
❖м
 итнически проверки и регулаторни изисквания
за „специфични“ стоки (селскостопански продукти, текстилни изделия, санитарни и фитосанитарни мерки и други);
❖м
 итнически правила за произход на стоките с материали от Обединеното кралство (такива материали
вече няма да се считат с европейски произход с оглед преференциално третиране);
❖ п равилата за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (РОПА) към и
от Обединеното кралство ще се прилагат съгласно
разпоредбите в ЗАДС за внос/износ.
„Всички облекчения, които сме имали досега, каквито и облекчения да бъдат договорени в бъдеще,
това не означава, че няма да имаме административни
тежести в UK от 1 януари 2021 г.“, коментира експертът.
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Осмата поред Логистична бизнес конференция беше различна, не само заради голямата дисциплина и дистанция,
която спазваха всички участници, а и защото създаде усещане за ново начало

Знание и диалог
С ръста на електронната търговия значението на
логистичните центрове ще става все по-голямо. За да
могат те да работят по-бързо и ефективно, ще е необходим подходящ складов софтуер. А за да може да
бъде избран най-точният продукт, трябва да има знания и диалог между този, който внедрява софтуерни
продукти, и този, който управлява процесите в един
склад или логистичен комплекс.
На управлението на логистични центрове с програмния продукт StoreIT беше посветена презентацията
на Красимир Димитров от А1 България. Първоначално
той разгледа особеностите на логистичните центрове и
разликите между тях и обикновените складове. Особено важна в случая е интеграцията на складовия софтуер с ERP системите на наемателите. Подробно бяха
разгледани възможностите на продукта за калкулация и
фактуриране на предоставените услуги според различните операции – наличности, доставки, транспорт, изписвания и експедиция. Програмата може да бъде интегрирана и в автоматизирани складове.
На процеса на подбор на WMS беше посветена
лекцията на Радослав Минчев, управител на STAXELOT.
Фирмата е интегратор на складовия софтуер AXELOT
WMS X5. В своята презентация лекторът очерта стъпките на процеса за подбор на WMS. Първа по важност
е вътрешната подготовка на фирмата за избор на софтуер, свързана с вътрешно оптимизиране на процесите. След това бяха описани най-важните характеристики, на които трябва да отговаря един софтуер. От
тях най-голямо значение имат достъпността до системата, простотата на експлоатацията и стандартизацията. След това се пристъпва към избора на изпълнител,
като особено важни са неговият професионален опит и
присъствие на пазара. Подробно бе обяснен и план за
внедряване, като бе подчертано, че той трябва да е с
реалистични срокове и задачи.

„Секторът на логистичните имоти – преди, по време и след криза (този път Covid-19). Новото лице на
индустрията“ – това беше темата, по която говори
Владимир Гюрджиев, управител на CTP Invest в България. Той направи анализ на последствията върху световната икономика в резултат на Covid-19 и посочи какви са прогнозите на МВФ и СТО за световната икономика. След това се спря на мерките, които
вземат компаниите за преодоляване на последствията от кризата. Бяха разгледани и различни стратегии за
справяне със сривовете във веригата на доставки. Цените на складовите площи у нас и в страните от ЕС са
изключително стабилни, отбеляза той, и няма признаци това да се промени. Търсенето на складови площи
е стабилно и предлаганите на пазара нови складове
бързо се запълват. Проучване на компанията показва,
че инвестирането в складови площи ще бъде привлекателно в следващите 26 месеца.
Проектът за модерна логистична база, изградена
по последните технологични изисквания Логистика X,
беше представен от Владимир Христов, управител
на логистични центрове СТАД. Тя се намира в София,
близо до пресечката на Северната скоростна тангента и Челопешкото шосе. Там се изгражда високостелажен логистичен комплекс клас А, с РЗП 5500 кв.м, съобразен с последните европейски стандарти за складове. Отделно има офисна част и мецанин ниво с палетен лифт. Покривът е специално проектиран и усилен, като има проект за изграждането на фотоволтаична инсталация с възможност за пълно покриване на
нуждите на комплекса от електроенергия. Има възможност и за продажбата є на свободния пазар.
Сградата ще е напълно готова за функциониране
с възможност за нанасяне на наематели през декември 2020 г.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА

ПЕЧЕЛИВШИТЕ
На финала бяха изтеглени имената на трима от участниците в конференцията, които спечелиха:
•Анна Масларска, Вюрт-България – таблет Samsung, осигурен от BULPROS
•Васил Павлов, Cargill България – ваучер за пазаруване на стойност 300 лв., осигурен от Кауфланд България
•Димо Петков, София Мед – ваучер за пазаруване на стойност 300 лв., осигурен от Кауфланд България

Илияна Балабанова, мениджър Проекти и събития
в БТП, връчва наградата на Анна Масларска

Емил Димитров, ръководител направление „Логистика“ в Кауфланд България
връчва наградите на двамата късметлии
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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Постоянното развитие се корени
дълбоко в ДНК на Raben
Николай Стоянов, управляващ директор на Рабен Логистикс България
«В кризата видяхме, че докато
се борим заедно с „невидимия враг“,
сътрудничеството между всички
участници във веригата на доставки
е станало по-силно и дори по-важно.»

– Г-н Стоянов, Рабен Логистикс България празнува първата си годишнина. Какво се случи през
тези 12 месеца?
– Достигнахме до нови клиенти и партньори, създадохме нови международни връзки и постигнахме
качествени резултати. Така накратко мога да определя
първата годишнина от присъствието на Raben Group
на българския пазар.
Когато в началото на ноември 2019 г. Групата откри първия си офис в София, това беше стратегическо
решение, свързано със стремежа на компанията да се
развива непрекъснато, като създава нови възможности за клиентите в югоизточната част на Европа. След
12 месеца работа Рабен Логистикс България съвместно със своите партньори оперира в мрежа от 8 депа,
разположени в София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол,
Бургас, Варна, Русе и Велико Търново. Такива ефективни връзки са гаранция за 24-часови доставки в цялата страна. Освен това в София, Стара Загора и Русе
предлагаме услуги по договорна логистика. Развихме и
своята бизнес дейност в областта на международното
разпространение чрез разширяване на международните редовни връзки с държави като Полша, Унгария, Че14
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хия и Словакия (4 пъти седмично), Румъния (3 пъти седмично) и балтийските републики Литва, Латвия и Естония, Германия, Италия (2 пъти седмично).
Компанията непрекъснато подобрява своята платформа myRaben.com, която събира цялата информация за сътрудничеството с логистичния оператор на
едно място, спестявайки времето на клиентите, необходимо за нейното намиране. Такива внедрени решения като ETA (Estimated Time of Arrival) и PCD (Picture
Confirming Delivery) са най-добрият пример, че компанията се насочва към модерна, безхартийна и цифрова логистика.
Постоянното подобрение се корени дълбоко в
ДНК на Raben Group. През тези 12 месеца успяхме
да представим най-доброто от Raben на хиляди клиенти, както и на партньорите B2B от спедиторски и
транспортни компании.
– А какви цели залагате за бъдещето?
– Компанията винаги търси повече, следователно
целите ни за бъдещето са много амбициозни. Raben
Logistics България планира да развие своите международни връзки с други страни, в които Raben Group
работи, като балтийските държави, Унгария, Чехия и
Словакия на по-виско ниво с по-голяма честота. Компанията ще се съсредоточи и върху развитието на вътрешната мрежа, върховите услуги, както и оптимизацията и дигитализацията на процесите. Българската
компания се стреми да се фокусира върху обслужването на клиенти от автомобилната, химическата, текстилната и хранително-вкусовата промишленост.
– Кои от логистичните услуги и дестинации, които предлагате, бяха повлияни от COVID кризата?
– Коронавирусът и свързаните с него ограничения
имат огромно въздействие върху цялата икономика.
Днес можем да видим много промени в поведението
на крайните потребители като следствие от отдалечената работа. Въпреки че електронната търговия вече
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«Логистичните центрове ще бъдат разширени с модерна автоматизация
за избор на поръчки, а веригата за доставки, обогатена с малки Х-докове
в предградията на големите градове.»
не расте толкова бързо, колкото през първите седмици на пандемията, делът на този канал за пазаруване все още е значително по-висок, отколкото преди
избухването на COVID-19. Много потребители остават единствено онлайн, също и заради собствената си
безопасност. Този тип поведение е ясно за производителите и търговците, което се проявява във все повече
стартирания на нови приложения за пазаруване. Освен това все по-често доставките не се извършват до
фирми или магазини, а директно до частни домове.
Особено в сектора „направи си сам“, където напоследък наблюдаваме много голямо увеличение на поръчките. В резултат на това в нашата мрежа нарасна броят на групажни пратки до крайни клиенти B2C.
– На кои логистични услуги кризата дава нов
шанс?
– Много логистични компании прилагат или инвестират значително в разработването на B2C продукт,
който се превръща в задължителна част от така нареченото голямо логистично портфолио. Нашите складови и транспортни процеси са готови за това. Ние
предлагаме на своите клиенти цялостни решения както за B2C, така и за B2B логистика.
Промените в модела на потребление, придружени от пика на пазаруване през март и април, доведоха
до повишаване на готовността за внедряването на иновации, например в областта на комуникацията с крайния потребител, тъй като в новата реалност усещането
за безопасност стана особено важно. В интерес на безопасността на получателите и за да спазим препоръчаното разстояние между лицата, участващи в доставката, стартирахме нова услуга за групажни пратки – PCD
(Picture Confirming Delivery). Тоест прави се потвърждение за доставка без докосване с помощта на снимка.
С въвеждането на PCD отдалеченото събиране е възможно дори когато сте в карантина. Picture Confirming
Delivery предлага по-голяма сигурност на изпращача и
получателя, че доставката е завършена на дадено място и време, благодарение на автоматичната регистрация на данни не само по отношение на външния вид
на пратката, но и датата, часа и мястото на доставката
и дори регистрационния номер на камиона.

В близко бъдеще трябва да се приеме, че очакванията на крайния потребител при пазаруване онлайн
ще се превърнат в необходимост от доставка в същия или на следващия ден. На свой ред логистичните центрове ще бъдат разширени с модерна автоматизация за избор на поръчки, а веригата за доставки –
обогатена с малки Х-докове в предградията на големите градове.
Не на последно място, видяхме, че докато се борим заедно с „невидимия враг“, сътрудничеството
между всички участници във веригата на доставки е
станало по-силно и дори по-важно.
– С какви IT решения управлявате транспортнологистичните процеси?
– Разработването и усъвършенстването на ИТ решения винаги е било от голямо значение в нашата
компания.
В днешно време цифровизацията навлиза във
всички логистични, транспортни и дистрибуторски
процеси. Това е причината, поради която всеки елемент от широко коментираната и интерпретирана Индустриална революция 4.0, а именно интернет на нещата, изкуствен интелект, автоматизация и роботика
на складовите операции, скоро ще изиграе значителна роля в развитието на индустрията за TFL.
В продължение на много години Raben Group се
фокусира върху автоматизация и роботизация на процеси и услуги на различни нива: физически процеси,
ИТ процеси, а отскоро и автоматизация на роботизирани процеси (RPA). Като част от автоматизацията ние
избираме усъвършенствани ИТ решения, като платформи, автоматично предаващи информация на нашите клиенти; платформи, представящи ETA (Estimated
Time of Arrival) и др.; или полуавтоматични мотокари, както и ко-боти съоръжения; сензори за Интернет
на нещата (IoT) и много други решения, повишаващи
ефективността на складовите и транспортните процеси. Да добавя и RPA (Robotic Process Automation) –
това са внедрения на софтуерни роботи, поддържащи
или заместващи работата на потребителите в определени приложения (WMS/TMS/FK) или на интерфейса
на различни ИТ системи.
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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«Нашата специална ценност са хората: опитен и отдаден екип, фокусиран
върху обмяната на опит и общите постижения на целите.»
– На страницата на Raben във Фейсбук четем,
че мениджърите играят за червено наметало. В какво си сътрудничат мениджърите на Групата и в какво се състезават?
– За да отговори на нуждите на своите мениджъри и
да се позове на най-новите изследвания за ефективността на игрите, Raben Group стартира изцяло иновативна програма за развитие, наречена Manager of Choice.
Това, което се случва в компанията от септември и ще
продължи до декември 2020 г., е резултат от многомесечна работа и много обучителни сесии с мениджърите от всички страни в групата. Благодарение на програмата компанията успя да разработи най-добрите управленски практики, т.е. обширен образователен материал за мениджъри, съдържащ конкретни примери за положително поведение. Този материал беше предаден за
първи път на мениджърите по време на обучителни сесии. След етапа на обучение, тъй като Raben има DRIVE
за иновативно консолидиране на придобитите знания,
компанията организира игра за мениджърите.
Участниците в програмата се състезават във виртуалния свят на играта, за да получат уникални стоки (например семена или плодове) и да се борят срещу несгоди (например нападения от вредители), за
да постигнат желаната цел и награди. Игрификацията е свързана със състезание, сътрудничество... и забавление.
Процесът на геймификацията на Choice е разделен на 5 етапа: набиране на персонал, включване,
развитие, ежедневна работа, напускане на организацията. Така по време на програмата мениджърите ще
придобият знания в съответствие с цикъла на опит на
служителите. Задачите, пред които ще бъдат изправени, ще касаят голямо разнообразие от ситуации.
Добавената стойност на цялата игра е подкрепата на зарядите на фондация „Усмивка и радост на децата“. Мениджърите, които завършат кръг от играта,
като дадат поне 60% от верните отговори, ще получат
знак, който ще позволи финансиране на един урок по
чужд език с психолог или логопед.
16
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– С какъв екип работите?
– Всеки наш служител има свой собствен Drive.
Някои от тях са перфекционисти или визионери, други са неизлечими оптимисти, а трети – прагматични
реалисти. Всеки от тях е уникален по свой начин и
всеки от тях е неразделна част от екипа, който те подкрепят със своя талант и умения. Raben е отборен играч. Това е отбор, който винаги има една и съща цел.
Можем да работим наистина добре заедно – ние се
разбираме и просто се харесваме, не само на професионално ниво. Ние сме лоялни един към друг. Ние
сме мотивирани от сътрудничеството.
– Кои са най-важните принципи на управление
на Групата Raben?
– Raben Group е създадена като семеен бизнес.
Това ни дава предимство пред други компании, защото се отнасяме със своите клиенти и служители като с
членове на семейството. Ето защо предлагаме „логистика с човешко лице“. Партньорството и доверието са
част от този стил на сътрудничество. В бизнеса Raben
се ръководи, наред с други ценности, от подход на
честна игра, защото вярваме, че отношенията, основани на взаимна честност, изграждат по-добро утре.
Ние сме ангажирани с етично поведение през цялата
верига на стойността чрез нашия Етичен кодекс.
Мисията на Raben Group е да изгради конкурентно предимство за нашите клиенти. Ние се фокусираме върху развитието: инвестираме в транспортната мрежа, оптимизираме процесите и ИТ системите,
което се превръща в бързи и навременни доставки.
Нашата специална ценност са хората: опитен и отдаден екип, фокусиран върху обмяната на опит и общите постижения на целите. Именно те създават подходящия климат и атмосфера на работа, както и се
грижат за стандартите за обслужване, благодарение
на които Raben се откроява от другите конкурентни
транспортни компании.
Богиня МАТЕЕВА
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FROTCOM – интелигентно управление
на автомобилния парк

С

истемата за интелигентно проследяване и управление на автомобилен парк
на Frotcom България Ви дава възможност да повишите производителността, печалбата и качеството на услугите, които предлагате. Същевременно води и до намаляване на разходите.
Софтуерът на Frotcom предоставя всички необходими
функционалности за лесното и ефективно управление
на автомобилите, машините, активите Ви и т.н., без
значение бранша, в който оперирате.

Всичко онлайн
Тъй като Frotcom е уеб базирана услуга, тя може
да бъде използвана от всяко едно място и компютър
или мобилно устройство с достъп до интернет. Софтуерът Ви позволява да получавате актуална информация за автопарка по всяко време. В зависимост от
нуждите Ви можете да избирате между множество от
различни функционалности, с които да следите и управлявате флотата си.
Разширеният мониторинг, предлаган от Frotcom,
Ви дава възможност да следите ефективността на автопарка. Можете да наблюдавате и анализирате важните за Вас ключови показатели (KPI), като аларми,
разходи, време за шофиране, разход на гориво, разход на гориво спрямо оценката на шофиране, пробег и натоварване. Изчерпателният набор от диаграми, карти и показатели Ви дават възможност да вземате информирани решения относно управлението
на автопарка си. Разширеният мониторинг Ви позволява да наблюдавате развитието на данните за Вашия
флот във времето, фокусирайки се върху намаляване на разходите, увеличаване на производителността
и ефективността. Така получавате информация и възможност да се съсредоточите върху тези показатели,
които трябва да бъдат подобрени.

Съхранение в облака
Ако все още търсите начин как да съхранявате
тахографските си файлове, Frotcom България може
да Ви предложи решение, с което да ги сваляте дистанционно, архивирате и анализирате в удобно за
18

9 • 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

Вас време. Чрез възможността за дистанционно сваляне на данни от тахограф и съвместната му работа
със софтуера за архивиране и анализ на файлове от
тахографи TIS-Web си гарантирате, че няма да пропуснете свален файл. Необходимо е само да имате акаунт в TIS-Web. Frotcom автоматично ще разпознава, когато има свален нов тахографски файл –
от автомобила или картата на шофьора, като изпраща копие от него до акаунта Ви. Тъй като TIS-Web е
cloud базирано решение, имате възможност в удобно за Вас време и отвсякъде да анализирате данните, включително от мобилното приложение, инсталирано на телефона Ви.

Безжична връзка
Най-новото попълнение в портфолиото ни е GPS
устройството Frotcom FOX3. То е компактно с вградена антена. С него ще можете да наблюдавате превозните средства, да изтегляте тахографските файлове от
автомобила и картата на шофьора, да четете данните от бордовия компютър и да плащате пътни такси в
България и Унгария. Също така към Frotcom FOX3 можете да свържете множество допълнителни аксесоари. Ако търсите начин да получите информация от
ремаркето на превозното средство без допълнително окабеляване, то Frotcom FOX3 е правилното решение. Това е единственото GPS устройство с вграден Bluetooth и WiFi интерфейс. Чрез тях то може да
се свързва с различни видове Bluetooth сензори – за
идентификация на ремарке, датчици за гориво и температура, без да е необходимо окабеляване.
Повече за тези и други предложения от Frotcom
можете да намерите на сайта ни www.frotcom.com
или да се свържете с нас на:
тел.: 0700 45 145
e-mail: sales@bg.frotcom.com

ПРОИЗВОДСТВО 19

Големият бизнес на малката фирма

За 5 години английски възпитаник преобразява Инокс – Разград
Да разработваш самолетни двигатели за Rolls Royce във Великобритания и в следващия момент
да се върнеш в България, за да развиваш собствен бизнес. Не са много хората, които са готови
на такава решаваща стъпка. Точно това обаче прави през 2014 г. Радомир Рашков. Той оставя
перспективната си работа в Обединеното кралство и се връща в България да помогне на
баща си да възроди позакъсалата тогава фирма за монтаж и производство на машини Инокс –
Разград. Следват години на бурно развитие на предприятието, като през последните години то
регистрира двуцифрен ръст в приходите. Вижте на какво се дължи неговият успех.

И

сториите на малките производствени предприятия обикновено са свързани с тези на големите. За да излезеш напред обаче се иска качествен продукт и много добро обслужване.

От упадъка до възхода
Разградската фирма за металообработване е създадена през 2002 г. като наследник на СД „Димитров-Рашков“ с основатели Пламен Рашков и Димитър Димитров.
Първата и основна дейност на фирмата е монтаж на машини и съоръжения, а след това започват производството и на различни машини. За целта са взети цехове от
фалиралия завод за стъклени изделия в Разград.
С годините монтажната дейност се развива добре
и много големи фирми започват да я търсят за монтиране на различни производствени мощности. На обратния полюс е производствената дейност, която запада. Промяната настъпва през 2014 г. с трансформирането на собствеността. Младият Радомир Рашков,
който е завършил във Великобритания и работи в завод за самолетни двигатели на Rolls Royce, решава да
се върне у дома и да помогне в бизнеса на баща си.
Четири години преди това той създава фирмата Интер
инженеринг заедно с Огнян Обрешков, чиято основна дейност е разработването на проекти. Чрез нея закупуват дела на съдружника на баща си и влизат директно в управлението на дружеството.
„Бях млад и неангажиран и реших да сменя попрището – вместо да работя за друг, да управлявам
собствен бизнес – обяснява той. – Честно казано, да
се развие бизнес в България е по-лесно, отколкото във
Великобритания, където всичко е утвърдено и повечето ниши отдавна са заети.“

Това, което заварва в предприятието, не е особено оптимистично – производството е свито, оборудването е поостаряло, а поръчките са намалели. Първото,
с което се захваща, е закупуването на нови машини.
За няколко години фирмата печели и завършва два
проекта по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на обща стойност над 1,1 млн. лв.
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С пари от европрограмите са закупени нови машини с висок клас на точност
С тези пари са купени нови машини с висок клас на
точност. Следващата стъпка е изграждането на работещ конструкторски отдел. С негова помощ заводът
започва да предлага разнообразни инженерни услуги
в областта на проектирането, конструирането, производството и монтажа на нестандартни машини и съоръжения. Те се правят само по поръчка и според производствените нужди на клиента. Основно продуктите им могат да се разделят на 3 групи – машини за

фармацията (сушилни, хомогенизатори, гранулатори и
др.), неръждаемо оборудване (съдове, силози, реактори, ферментатори, смесители и др.) и метални изделия. Също така се произвеждат различни видове съоръжения за транспортиране на насипни материали,
които се сглобяват на място при клиентите.
Допълнително е внедрена вътрешно разработена
ERP система, с която контролът и организацията на
дейността се извършват по-лесно.

Само по поръчка
Казват, че никой не е пророк в родното си място.
Така се случва и с Инокс след промените в собствеността є през 2014 г. В началото заводите от Разградска област гледат с недоверие на фирмата, тъй като
са чували за недоброто є състояние. Първите клиенти
са големи фирми, но от други части на България. Чак
след като се утвърждава в останалата част на страната, нейни клиенти стават и големите заводи в Разград.
Досега фирмата е изпълнила проекти на много големи
компании в България.
Резултатът от модерното управление е бързо увеличение на приходите. Още през 2015 г. ръстът е
50%, а през следващите години винаги е двуцифрено число в проценти спрямо предходната. Рекордна
е 2018 г., когато фирмата отбелязва 120% ръст и се
нарежда сред най-бързо развиващите се компании в
страната.
Характерно за продукцията на завода е, че всяка
произведена машина е специализирана според нуждите на дадения клиент и неговите условия в производственото помещение, което прави изделията уникални, защото те не си приличат едно с друго. В същото време това се отразява и на снабдяването с метали, детайли и възли. За всяка машина те се поръчват
след сключването на договора. Доставчиците обикновено са български търговци, но за някои части се налагат поръчки от чужбина. В последно време повечето доставчици от България сами си карат поръчките
до завода. Фирмата има собствен автомобилен парк
от микробуси VW Crafter с товароносимост от 2 и
3,5 т, с които се транспортират материалите до завода. С тях се кара и част от готовите части на машините до клиента. За по-големите възли се наемат камиони от превозвачи. Такива се ползват и за доставките
на материали от чужбина, като транспортът обикновено е за сметка на българското дружество.
Фирмата поддържа много малко метали на склад
20
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Радомир Рашков, управител на Инокс:
„Много е важно нашите технически ръководители
и мениджъри на проекти да умеят
да комуникират с клиентите."

в завода и поради това складовата база е минимална.
Разчита се на доставки на момента.
Обикновено готовите продукти на фирмата се карат на части до клиента и там се сглобяват. За това помага и наличието на монтажно звено, което на място
монтира машините. Организацията на логистиката на
всички части (понякога и хиляди) до обекта е малко
приключение, тъй като те трябва не само да се окомплектоват според различните позиции, но и да се изпратят в определена последователност. За целта те се
редят и пакетират на различни места, като се отбелязва в каква последователност да бъдат изпратени. Понякога се случва да се забрави някой малък детайл,
който да спре работата по сглобяването. Но тъй като
фирмата има собствен транспорт, той веднага бива
изпратен на обекта по най-бързия начин.

Поглед отвъд кризата
Монтажното звено на фирмата продължава да се
развива много добре. То е търсено от различни бъл-

гарски производители и вносители на машини за извършване на монтаж на техните изделия в цеховете
на клиентите. В момента от него идват около 40% от
приходите на фирмата. „Много е важно нашите технически ръководители и мениджъри на проекти да
умеят да комуникират с клиентите – обяснява Рашков. – Те трябва да разбират какви са проблемите и
да ги решават на място по оптимален начин.“
Тъй като фирмата има обекти за монтаж из цяла
България, тя наема различни превозвачи, които да извозват хората до и от обектите с бусове.
Както повечето производствени предприятия в
България, и в Инокс изпитват затруднения с намирането на квалифицирана работна ръка. В момента в двете фирми работят около 120 души, сред които 17 дипломирани инженери. Фирмата активно работи по създаването на собствени кадри и непрекъснато обучава млади хора за различните работни места
в завода – оператори на машини, шлосери, заварчици и др., и в монтажните групи. Тя има сключено споразумение с Русенския университет „Ангел Кънчев“ за
задочно обучение на свои кадри монтажници, които
учат за инженери.
Засега кризата с коронавируса не се отразява на
работата на дружеството, тъй като се работи по дългосрочни договори, сключени през миналата година.
Според г-н Рашков ефектът от затварянето заради карантинните мерки ще се усети през първата половина на следващата година, защото на пазара има липса на инвестиционни проекти от големите предприятия. Надеждите са икономиката да се задвижи и заводите отново да започнат да инвестират в нови машини и съоръжения.
Васил ВАСИЛЕВ
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Претоварващи машини за пристанища Fuchs
Претоварващите машини на Fuchs са специализирани в четири сфери – за работа с дървен
материал, за пристанища, за рециклиране и за скрап. В този брой ще ви представим гамата на
немския производител за пристанищни дейности. Официален представител на Fuchs за България
е Роланд Трейдинг ООД.

М

оделите на Fuchs за работа на пристанища са
пет – MHL350, MHL360, MHL370, MHL380 и
MHL390. Те обхващат диапазон от работни
маси от 33 до 87 тона. Освен за пристанищни дейности претоварващите машини успешно могат да бъдат използвани и за нуждите на компаниите от рециклиращата промишленост.
Със зашеметяващите си показатели, като оперативно тегло от 33 до 35,5 т, обхват на стрелата до
16 м и шаси, широко 3 м, MHL350 недвусмислено показва, че е изключително стабилна и високофункционална машина. Мощният 160 kW турбодизелов двигател и непоколебимата двукръгова хидравлика се справят с лекота дори с нетипично тежки товари, като боравят с тях със завидна скорост и хирургическа прецизност. Освен своята почти легендарна износоустойчивост, най-съвременни технологии и максимална сигурност на работа MHL350 ще ви заплени
и с множеството детайли, които превръщат модела в
неповторим. Многофункционалният дисплей предоставя бърза и детайлна информация за всички процеси в машината, а повдигаемата кабина с панорамни
прозорци осигурява винаги отличен ъгъл и пряка видимост при работа. Интуитивно и удобно подредените уреди в кабината гарантират комфорт и бързина
на работата, а удобната седалка прави приятен дори
най-дългия работен ден.

Нови стандарти в производителността
Повече мощност при по-малка консумация на гориво. И това е само началото! MHL360 вдига летвата
в своя клас до най-високите технологични нива с още
22
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по-усъвършенстваната си хидравлична верига и система за възстановяване на енергията. Оперативното тегло на този модел е от 43,5 до 48,8 т, мощността на
двигателя на машината е 190 kW, а максималният обхват – от 16,5 до 18 метра. С чувствителната си хидравлика и здравата като скала механика маневрите на
машината се извършват плавно и без никакво усилие.
Благодарение на най-съвременните високи технологии и ненадминатото качество се постига значителен ръст в ефикасността на модела и ниската енергоемкост. Комфортът при работа е повишен до още повисоко ниво, като интуитивно и удобно подредените уреди в кабината гарантират прецизност и бързина на работата.

100% надеждни
Оперативното тегло на MHL370 е от 49,8 до 52 т,
мощността на двигателя на машината е 230 kW, а
максималният обхват – от 16,5 до 18 метра. Този модел предлага максимална ефективност дори при найограничените пространства за работа. Изключителната
надеждност на машината я прави отличен избор както
за пристанищни дейности, така и за работа със скрап.
Всички претоварващи машини на Fuchs, описани в тази статия, разполагат с високотехнологичен 7-инчов дисплей, който предоставя бърза и детайлна информация за всички процеси в машината.
За още по-голямо улеснение на сервизните техници
моделите разполагат с CAN-Bus – изключително модерна технология при мобилните индустриални машини за директно и лесно диагностициране на дефекти
и проблеми. Работата на сервизните техници е значи-

ИНОВАЦИИ 23
Освен за пристанищни дейности претоварващите машини на
Fuchs успешно могат да бъдат използвани и за нуждите
на компаниите от рециклиращата промишленост

телно улеснена и чрез съвременната телематик система, предоставяща необходимите данни за техническото и работното състояние на машината, включително наближаващи сервизни интервали, съобщения
за дефекти и др.

Превръщат в детска игра
дори най-трудното изпитание
Подвижен, гъвкав и мощен, MHL380 е отличното
решение за всички разнообразни нужди на модерното пристанище. За разлика от статичните кранове тази
претоварваща машина може да стигне до всяка точка за отрицателно време. Повдигаемата до 6,2 м нагоре и 2,2 м напред кабина с панорамни прозорци осигурява винаги отличен ъгъл и пряка видимост при работа, независимо дали ви е нужна между два кораба, между кораб и камион, или железопътна линия.
А мощната хидравлика и несравнимата стабилност
ви позволяват да маневрирате изключително плавно,
но същевременно с хирургическа точност, дори при
екстремно тежки товари. Оперативното тегло на машината е от 65 до 70 т, мощността на двигателя е
273 kW, а максималният обхват – от 18,5 до 22 метра.

Направете тежките задължения лека работа
MHL390 се произвежда в различни конфигурации
според потребностите на клиентите. Оперативното тегло на този модел е от 76,2 до 87 тона. Работният обсег на стрелата е от 22 до 24,5 метра. Машината е
оборудвана с мощен, но в същото време икономичен двигател (300 kW), два мотора за завъртане на купола с надстройката и масивна ходова част за отлична стабилност и надеждност дори при работа в найтежки условия. MHL390 в момента е най-големият в
гамата на Fuchs и чрез него компанията навлиза в нов
клас машини за високопроизводителна работа в пристанищни комплекси или големи предприятия.

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

ПРЕТОВАРВАЩИ МАШИНИ
ЗА ПРИСТАНИЩА

Мартин СЛАВЧЕВ
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Складовете са
логистичните крепости
на дистрибутора
Фирма Възраждане-Касис отвори вратите на нова база в Ловеч
Как се справят дистрибуторите с предизвикателствата при съхранението и доставките
на ветеринарномедицински продукти? На този въпрос ни отговарят от ловешката
фирма Възраждане-Касис, която извършва пласмент на ветеринарни стоки, добавки за
фуражопроизводството, храни и аксесоари за домашни любимци. Дружеството осъществява
дейността си посредством четири склада на едро, разположени в Ловеч, София, Стара Загора и
Варна, а през тази година завърши изграждането на нова логистична база.

Д

истрибуторската фирма е създадена преди повече от 20 години от братята д-р Георги Ботев и д-р Цветан Ботев. Преди да основат дружеството, двамата развивали самостоятелни бизнеси.
Фирмата на единия ветеринар се казвала Възраждане, а на другия – Касис. През 2000 г. братята решават да обединят бизнесите. Съединяват наименованията и кръщават семейната фирма Възраждане-Касис.

Together in motion

Стандартите на добрите практики

●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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В началото стартират с малък склад и екип в Ловеч.
Постепенно портфолиото с продукти се разраства и
през 2013 г. купуват собствена база, която в момента е и централен склад на дружеството. Днес фирмата се нарежда сред водещите дистрибутори за ветеринарни продукти на българския пазар. Основен дял
от нейния успех се пада на добрата работа на всеки
един от тима на дружеството. Към момента във фирмата са заети над 50 души, включително ветеринарни
лекари и зооинженери.
„Дистрибутираме ветеринарномедицински продукти и стоки, свързани с животновъдството и домашните любимци. Това е важно, тъй като дистрибуцията на
ветеринарни продукти в различните сектори е в пряка
зависимост от развитието на съответния сектор. При
домашните любимци развитието е възходящо, доколкото в сектора на промишленото животновъдство е
категорично негативно. Въпреки това ние се стремим
да подобряваме качеството на услугата непрекъснато“, посочва Божидар Ботев, специалист по дигитален маркетинг и търговски представител във фирмата.
Според него именно прецизното управление на логистичните процеси осигурява на дружеството водещи позиции на пазара за ветеринарни продукти.
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Фирмата осъществява дейността си посредством
четири модерни склада на едро, разположени в Ловеч,
София, Стара Загора и Варна. Те са проектирани и изградени съобразно нуждите на дружеството и спрямо
изискванията на регулаторните органи. Централно звено в логистичната схема на фирмата заема складът в
Ловеч, който е разположен на площ от 1500 кв.м. Там
се намира и главният офис на дружеството.

ДИСТРИБУЦИЯ 25

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Божидар Ботев е специалист по дигитален
маркетинг и търговски представител във Възраждане-Касис. Преди две години завършва обучението си в Манчестър и избира да се завърне в
България, за да работи и развива семейния бизнес. В дистрибуторската фирма отговаря основно
за маркетинга, търговията и продажбите.

„Изискванията на държавните регулаторни органи
по отношение на приемане, съхранение и проследяване на ветеринарномедицинските продукти се завишиха неимоверно през последните години. От друга
страна Възраждане-Касис е представител на световни
лидери във ветеринарната фармацевтика, които имат
изключително високи изисквания, свързани с логистиката. Това наложи изграждането на складова база от
най-висок клас. Големината му не е впечатляваща, но
напълно достатъчна за нашите нужди“, разказва Божидар Ботев.
Новата база е разположена на площ 2500 кв.м с
капацитет от около 2000 палетни места. Разполага с
шест товаро-разтоварни рампи (три за камиони и три
за микробуси). Оборудвана е със складова и почистваща техника. Гарантираната температура, която поддържат складовите помещения, е в интервала 15 –
25 °C. Има три хладилни камери, поддържащи температура от 2 до 8 °C.
„Изискванията, които покрива складовата база
(пожарозащита, вентилация, климатизация, термоконтрол, видеонаблюдение, охрана), са в съответствие както с българските, така и със световните
стандарти. Новият логистичен център ще улесни задачите в ежедневния процес на подготовка и изпълнение на поръчките. Базата ни осигурява допълнително пространство и възможност за по-добра складова организация. Водещата идея при изграждането на всяка база беше да заявим ясно на своите клиенти, че продуктите, които им осигуряваме,
се съхраняват според изискванията“, отбелязва Божидар Ботев.
За да се гарантират качество и безопасност на стоките, се следват строги стандарти. Божидар Ботев дава
пример с добавките за фуражопроизводството и храните за домашните любимци, които трябва да се съх-

раняват в сухи, чисти, незаразени с вредители и добре
вентилирани помещения. Една от най-важните зони в
складовете е за хладилно съхранение. В нея са стоките
с температурен режим, като био- и химиотерапевтични
продукти със специален режим на съхранение.

Ексклузивен представител
Възраждане-Касис е ексклузивен представител за
територията на България на редица водещи чуждестранни и български производители на ветеринарномедицински продукти, добавки за фуражопроизводството, храни и аксесоари за домашни любимци, инструменти и медицински консумативи. Ежемесечно
в складовете на фирмата пристигат тежкотоварни камиони с продукция от различни държави. Стоките се
внасят от Белгия, Унгария, Нидерландия, Италия, Полша, Германия и Гърция. За импорта на продуктите се
разчита на външни партньори, като логистиката се организира от производителите.
„Проблеми при получаването на стоката не са изключени, но при нашия опит се стремим да ги минимизираме. Разбира се, по-вероятно е да се очаква навременна доставка от българските фирми, отколкото
от доставчиците, базирани например в Холандия, особено във времена на пандемия. Но фирмите, с които работим, показват професионализъм и навременност дори в трудни времена като днешните“, отбелязва младият мениджър.
Екипът работи с ERP система, с която следи за наличността в складовете и сроковете на продуктите. Тя
позволява да се планират потребностите от стоки на
базата на различни критерии. С нейна помощ необходимите справки могат да се направят онлайн във всяка от базите. При прогнозирането се разчита и на опита и усета, натрупан от персонала.
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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Екипът работи с ERP система, с която следи за наличността в складовете
и сроковете на продуктите

По график
Дистрибуторската мрежа на фирмата обхваща
цялата страна. „Разпределили сме складовете по такъв начин, че дадена база отговаря за градовете и
определен периметър, така че няма точка в страната,
до която да не доставяме“, посочва Божидар Ботев.
Стоките се дистрибутират до складове на едро
за ветеринарни медикаменти, ветеринарни клиники
и практикуващи ветеринарни лекари във всички области на животновъдството и домашните любимци,
фирми, работещи в сферата на биосигурността и фу-

26
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Централно звено в логистичната схема
на фирмата заема складът в Ловеч

ражопроизводството. За вътрешната логистика се използва собствен автопарк. Дружеството разполага с
15 буса, част от които са хладилни. Доставките се извършват по предварително изготвен график, който гарантира достигане до клиентите във всеки регион на
страната, поне веднъж седмично. За да се подсигурят
навременните доставки до по-трудно достъпните места, се работи и с куриерски фирми.
Гена ЦВЕТАНОВА

АНАЛИЗ 27

Възход за едни и тежки времена за други
Топ 25 на спедиторите в света – смел спринт на малко познати играчи
Какви ще са основните тенденции в спедицията? На въпроса пред сп. Logistics Management се
опитват да отговорят водещи анализатори, позовавайки се на годишната класацията Топ 25
на спедиторите в света, изготвена от консултантската компания Armstrong & Associates.
Експертите отбелязват, че бизнесът ще се фокусира повече върху разработването и
подобряването на стратегиите за управление на риска и ресурсите. Инвестициите в нови
технологии ще продължат, но се прогнозират по-малко сливания и придобивания от голям мащаб,
наблюдавани през изминалите години.

Т

радиционно консултантската компания Armstrong
& Associates (A&A) прави годишен обзор на
представянето на големите спедиторски компании. В миналогодишния анализ една от ключовите прогнози бе, че сливанията и придобиванията ще
играят водеща роля през 2019 г. Тази година всичко
е свързано с глобалната устойчивост, тъй като пандемията от коронавирус продължава да нарушава
дори най-внимателно изготвените планове и стратегии. „Тази година всички залози са изключени“, казва президентът на A&A Евън Армстронг и твърди, че
скоро няма да станем свидетели на смели инвестиции от голям мащаб, каквато бе например придобиването на Panalpina от страна на датската компания DSV. „Причината е проста – добавя той, – твърде много неизвестни.“
„Поради различни причини големите частни инвестиционни компании ще се въздържат от мащабни инвестиции и ще бъдат по-селективни, преди да
направят инвестиция. Друга ключова тенденция, която наблюдаваме, е въздействието на COVID-19 върху различни видове транспорт. Морски контейнерни
превози може да започват да се подготвят, но тарифите ще се увеличават. Междувременно въздушният товарен транспорт ще стане по-зависим от скъпите товари, тъй като пътникопотокът продължава да намаля-

ва рязко на международния пазар“, прогнозира президентът на консултантската компания.
На вътрешната сцена картината също остава неясна, отбелязва Армстронг, който очаква да се наблюдава т.нар. ефект на бича върху железопътния, шосейния и интермодалния транспорт. „Ще наблюдаваме повече доставки и снабдяване в Северна Америка,
докато спедиторите преоценяват своите възможности
в чужбина. Продължаващото търговско напрежение
между САЩ и Китай също ще изостри тази ситуация“,
посочва президентът на A&A.

Големите изненади
В публикуваната класация не се забелязва особено разместване в позициите на компаниите. Базираната в Хонконг Kerry Logistics изненада анализаторите със силното си класиране на 10-о място в годишния обзор благодарение на подбития дял от Apex
Maritime. Крис Роджърс, директор Изследвания в анализаторската фирма Panjiva, отбелязва, че компанията
завърши второто тримесечие на 2020 г. с най-доброто представяне при морския внос в САЩ. Междувременно други спедитори в САЩ преживяха тежки времена, като доставките са намалели с 11,2% на годишна база през второто тримесечие на 2020 г.
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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A&A: Топ 25 на спедиторските фирми
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Фирми
DHL Supply Chain & Global Forwarding
Kuehne + Nagel
DB Schenker
DSV Panalpina
Sinotrans
Expeditors
Nippon Express
CEVA Logistics
UPS Supply Chain Solutions
C.H. Robinson
Kerry Logistics
Bolloré Logistics
GEODIS
Hellmann Worldwide Logistics
Kintetsu World Express
Agility
Yusen Logistics/NYK Logistics
DACHSER
Hitachi Transport System
Damco/Maersk Logistics
Toll Group
Logwin
CJ Logistics
Mainfreight
XPO Logistics

Приходи (US$ M) Товари (TEU) Въздушни товари (метрични тонове)
27,302
3,207,000
2,051,000
25,875
4,861,000
1,643,000
19,349
2,294,000
1,186,000
14,355
1,907,126
1,071,266
11,200
3,770,000
502,000
8,175
1,125,137
955,391
19,953
703,061
752,942
7,124
1,050,000
416,000
9,302
620,000
965,700
14,630
1,000,000
210,000
5,274
1,250,038
409,408
5,180
839,000
634,000
6,379
866,631
308,173
2,974
955,800
586,670
5,067
644,464
566,814
4,122
740,000
415,000
4,410
775,000
335,000
7,400
520,000**
330,000
6,472
538,000
260,000
5,965
577,084
158,405
6,260
527,200
111,600
1,280
690,000
180,000
7,173
309,851
43,954
2,038
342,741
127,418
12,144
127,200
70,200

Според Крис Роджърс, освен по-слабите обеми, спедиторите също са изправени пред непрекъснат конкурентен натиск, воден от технологиите. Това
включва технологиите, базирани на блокчейн, както
и появата на нови участници, включително Flexport и
Amazon.
Обемите на Flexport се покачиха със 118% на годишна база през второто тримесечие на годината на
фона на 263% нарастване на пратките от Азия (с изключение на Китай). Amazon, която предоставя спедиторски услуги за китайски търговци на своята плат-

28
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форма за електронна търговия, отбеляза 97,5% ръст
през второто тримесечие. И двете компании поставиха нови рекорди в средата на годината.
Като цяло логистичният сектор отбелязва голям спад през второто тримесечие на 2020 г. и се
очаква само постепенно възстановяване. UPS и
C.H. Robinson са се справили значително по-добре от очакванията на Уолстрийт. През този период Maersk стартира новата си цифрова платформа
Maersk Flow като част от продължаващо търсене за
предоставяне на услуги с добавена стойност. UPS
се превърна в логистичната фирма, която опроверга прогнозите на анализаторите, като през второто
тримесечие на годината отчете ръст на приходите от
13,3% на годишна база.
Анализаторите от Panjiva отбелязват, че администрацията на президента Тръмп може да стартира
план, наречен „Обратно в Америка“, за привличане на
инвестиции от 30 до 50 млрд. долара в производствени мощности в САЩ, Латинска Америка и Карибите
като част от план за намаляване на зависимостта на
САЩ от Китай. Планът би бил изненада, тъй като не
се фокусира само върху Съединените щати. От друга страна това може да позволи на фирмите да се възползват от споразумението между Съединените щати,
Мексико и Канада (USMCA) и да се увеличат инвестициите в Мексико.

АНАЛИЗ 29

БРИТАНСКИТЕ СПЕДИТОРИ – ИЗПРАВЕНИ ПРЕД COVID-19 И BREXIT
Часовникът отброява последните минути до края на преходния период за Брекзит (31 декември 2020 г.). След като
т.нар. преходен период приключи, ще се прилагат митнически процедури за внос и износ на стоки от и към Европейския съюз. От транспортния и логистичния сектор вече неколкократно изразиха притесненията си относно митническите процедури, IT системите на митниците, липсата на митнически агенти и възможните затруднения в трафика.
„Сякаш приспособяването към изискванията, наложени от излизането от Европейския съюз по-късно тази година, не е достатъчно, а спедиторите в Обединеното кралство вече имат глобалната пандемия, с която да се борят. И
все пак кризата, причинена от COVID-19, дава по-добро разбиране за ключовата роля на спедиторите“, казва Робърт
Кийн, генерален директор на Британската международна асоциация за товарни превози (BIFA).
От Асоциацията за товарни превози – Ирландия (FTAI) посочват, че ако търговско споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство не бъде предвидено, в допълнение с предизвикателството COVID-19 ще се стигне до „дълбок, остър шок“.
Според Крис Роджърс „заслужава да се отбележи изненадата в ръста на Expeditors“, която отчита
26,8% годишна печалба през второто тримесечие,
или 13,1%, като се изключат разходите на трети страни. Това е с цели 41% повече от очакванията на анализаторите в резултат на нарастване на бизнеса є в
Азия, което компенсира по-малките обороти в САЩ.
Така Expeditors се нареди сред най-добре представилите се в спедиторския сектор през второто тримесечие на годината по отношение на ръста на приходите и резлутатите го поставят точно след UPS и DSV
Panalpina. Въпреки това Expeditors отчита, че обемите
на морските превози са спаднали с 14% на годишна
база през второто тримесечие на годината.

Въздушната сила
Кати Мороу Робърсън, президент на консултантската компания Logistics Trends & Insights, отбелязва, че макар морските товарни превози да остават важни, секторът на въздушния товарен транспорт е „изключително горещ“.
„Тази година става въпрос за въздушен капацитет
– казва Робърсън, – разработват се алтернативни решения като въздух-море, морски транспорт или комбинация от железопътен, шосеен и въздушен транспорт между Азия и Европа.“ Робърсън отбелязва също,
че сливанията и придобиванията все още са от интерес за много компании. През тази година са направени и някои по-малки инвестиции, като SEKO Logistics,
която придоби базираната в Ню Йорк фирма за спедиция и трансгранична електронна търговия Air-City. В
началото на януари придобиването на RPM – доставчик на транспортни услуги, от страна на доставчика
на транспортни и логистични услуги Odyssey Logistics
също оказа влияние. Expeditors International, американска компания за логистика и спедиция със седалище във Вашингтон, придоби цифровата платформа Fleet Logistics, за да разшири своите дигитални възможности. Но темата за сливанията и придобиванията
за тази година вероятно ще бъде по-малко на фокус.
Робърсън също се съгласява с Армстронг за многото неизвестни през годината, но твърди, че скритите възможности могат да се спотайват именно в спедиторския сектор. „Технологиите остават силни“, казва тя, напомняйки, че Transplace е придобил Lanehub
и ScanData; Globaltranz придоби Cerasis, а Descartes
придобиха Kontainers през 2019 г.

Е-търговията на фокус
Според Робърсън електронната търговия се очертава във фокус за спедиторите, както и за доставчиците на логистични и транспортни услуги: „Например придобиването на Air-City от SEKO Logistics ще
засили още повече позициите му в сектора на електронна търговия и ще увеличи трансграничните възможности.“
Президентът на Logistics Trends & Insights също
като Армстронг отбелязва, че фирмите с частен капитал са по-селективни в инвестициите. Въпреки че не
са задължително „на пауза“, тъй като някои компании
ясно са идентифицирали електронната търговия и технологиите като важни инвестиционни области. Компаниите също така изглеждат фокусирани върху това,
какви тенденции могат да се появят в периода след
пандемията.
Тъй като изискванията за електронна търговия нарастват, ефектите се усещат върху железопътния, шосейния и интермодалния транспорт.
„Управлението на тези видове стоки, в допълнение към традиционните товари, ще трябва да бъде
разгледано внимателно. Може да наблюдаваме повече инвестиции в технологиите, допълнителен капацитет или може би придобивания“, казва Робърсън. Тя добавя, че поради търговското напрежение
между САЩ и Китай вероятно ще има повече доставки и покупки в Северна Америка. „Един от уроците, извлечен по време на пандемията, е необходимостта от диверсификация и може би връщане на части от веригата на доставки във фармацевтичния сектор в Северна Америка“, казва Робърсън.
Осемдесет на сто от доставките на антибиотици за
Америка се извършват от Китай, а базираните в Индия фармацевтични компании доставят приблизително 40% до 50% от всички генерични лекарства в
САЩ. „В „нормални“ времена това може да е приемливо, но в пандемия научихме, че страните първо ще се погрижат за своето население, и с право.
Смекчаването на такива рискове се подчертава от
години – казва Робърсън. – Но сега устните споразумения трябва да приключат, а стратегиите за управление на веригите на доставки трябва да обхващат и решения за управление на риска.“
Гена ЦВЕТАНОВА
(По материали от чуждестранния печат)
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Новото лице на Black Friday

Как Sport Depot се подготвя
за Черния петък
За потребителите Черният петък (Black Friday) означава отстъпки, сделки и трескаво пазаруване.
За търговците – кампании и разпродажби. За куриерите – едни от най-натоварените дни в
годината. В надпреварата през годините различните търговци започнаха да обявяват собствени
кампании с послания, близки до Black Friday и без значение от сезона. Но официално Черният петък
е денят след Деня на благодарността в САЩ и е възприет за начало на коледния пазар.

Д

а проверим как една от най-големите вериги
магазини за спортни стоки в България – Sport
Depot, подготвя склада си за Black Friday. Октомври е и тече трескава подготовка за шопинг събитието през непредсказуемата 2020 г.
Всяка година в световната преса се появяват съобщения за тълпи купувачи пред магазините. Но какво
ще е лицето на шoпинг събитието през 2020 г.? Според
Венкатеш Шанкар, американски професор по маркетинг и директор на Научните изследвания в Центъра за
проучвания към Mays Business School (бизнес училището в Тексаския университет A&M), заради COVID кризата през тази година Черният петък ще изглежда по различен начин. В интервю пред Best Black Friday той посочва, че голяма част от продажбите ще се реализират
от онлайн поръчки, смесвайки се с Киберпонеделника
(Cyber Monday). Намаленията ще бъдат обявени месеци по-рано, а потребителите ще пренасочат поръчките
си към различни категории продукти. В магазините ще
бъде „рисковано“, а потребителите ще бъдат предпазливи и странящи от тълпите. Американският професор
по маркетинг прогнозира, че на търговците може да се
наложи да предлагат повече оферти онлайн, да стартират кампании по-рано, да селектират марки и продукти, които да бъдат с намаление, и да осигурят безплат30
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на доставка за повечето поръчки. Също така трябва да
се съобразят с мерките за безопасност във физическите
магазини и при доставките до последната миля.

Оmnichannel верига
„Не вярвам кризата да промени толкова много
шопинг събитие като Black Friday“, с тези думи започва разговорът ни с Иво Тодоров, маркетинг директор на Sport Depot, която е сред най-големите вериги
спортни магазини в България и част от европейската
верига SPORT2000. В портфолиото на фирмата присъстват над 30 000 артикула – спортни дрехи и обувки, фитнес уреди, ски и сноуборд, планинска и туристическа екипировка, плувни аксесоари, екипировка.
Според маркетинг директора през тази година като цяло се е променила електронната търговия
и в резултат на кризата бележи нови върхове. Като
omnichannel верига фирмата отчита стабилни ръстове от онлайн продажби, а във физическите магазини
се наблюдава повишаване на целенасочения трафик.
Все по-малък обаче е свободният трафик от клиенти,
който принципно се наблюдава в големите търговски
центрове. Това са хората, които не знаят какво точно търсят и влизат в магазин, за да разгледат, а накрая
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Иво Тодоров, маркетинг директор на Sport Depot:
„През последните години подобрихме доста логистичната
организация и през 2020 г. ще предложим по-бързо обслужване.“

правят спонтанна покупка. От друга страна се увеличава делът на клиентите, които предварително, преди
да посетят магазина, са планирали покупката.
„Със сигурност тази година ще се наблюдава известен отлив от физическите магазини. Не очаквам
колосални струпвания по магазини и търговски центрове, каквито сме наблюдавали предишни години.
Но данните показват, че физическите магазини набират отново сила и трафикът в тях е все по-интензивен.
Ситуацията е много динамична и ако нещата се развиват нормално, по време на Black Friday ще има засилено пазаруване и във физическите магазини“, коментира Иво Тодоров.
По отношение на потребителската кошница може
да има промени спрямо минали години. Прогнозира
се, че най-голям ръст по време на големия пазарен
ден ще бележат стоките, които са били търсени и по
време на извънредното положение.

Голямата подготовка
Стратегията на спортната верига за шопинг събитие като Black Friday е малко по-различна. Стоката,
която веригата продава, по принцип се поръчва година по-рано.
„Тук става дума за изключително сложно планиране, така че като се поръчва стоката, да успеем да
предвидим всичко, което ще се случва една година
напред, за да можем да обезпечим всичките си магазини и складове със стока. Няма как преди Черния петък да кажем на някой доставчик да ни достави
едни 10 000 чифта маратонки или спортни екипи. Или
например преди Коледа, ако има много голям сняг,
да поръчаме допълнително 5000 чифта зимни обувки, които да продадем заради завишеното търсене.
Някои от стоките можем да поръчаме допълнително,
но те са по-малък дял от общата номенклатура. Не
зареждаме склада с допълнително количество стоки
преди самата кампания за Black Friday поради простата причина, че сме купили стоката година по-рано.
Това, което правим, е да релокираме стока в склада,
от който най-бързо продуктите могат да излязат и да
бъдат доставени на клиентите“, обяснява мениджърът.
Подготовката в склада на Sport Depot e непрекъснат процес, тъй като веригата целогодишно има кам-

пании, които довеждат до голям трафик в магазините
и онлайн поръчките.
„Black Friday е кратко събитие. Следователно поръчките са много, но за кратко. Когато се стартира
сезонна разпродажба, трафикът и продажбите са в
пъти по-големи, а периодът на една такава кампания
продължава поне месец, докато успеем да разпродадем остатъчните наличности. Разбира се, за нея правим специална организация и я обезпечаваме с повече ресурс, защото има пик в продажбите, а те трябва да бъдат обслужени бързо“, обяснява мениджърът.
Обикновено в Sport Depot стартират кампанията
в петък и тя продължава през уикенда. По този начин
се дава възможност на много хора и семейства да посетят и магазините. Въпреки че онлайн пазаруването е
бързо и удобно, голяма част от потребителите си остават привърженици на шопинга във физическите магазини. Обявяването на Черния петък се прави в началото на седмицата, но повече информация за намаленията се дава ден преди старта.

Мисия: доставка
„Колкото и усилия да полагаме, забавяне в доставките винаги има. Смятам, че все повече клиенти разбират
това. Има, разбира се, и клиенти, които бързат и искат
едновременно да закупят стока на по-ниска цена и доставка на следващия ден. Но когато работиш с няколко
пъти по-голямо натоварване от нормалното и си изправен пред предизвикателството да обработиш и изпратиш огромен брой пратки, няма как всичко да се случи
за ден. През последните години подобрихме доста логистиката и процесите си, така че през 2020 г. ще предложим по-бързо обслужване“, отбелязва Иво Тодоров.
Sport Depot е omnichannel верига и като такава магазините са не само като точки на продажба, но и като
складове, обслужващи електронните поръчки. Голяма
част от пратките заминават към клиента именно от магазините, които в същото време са изключително натоварени от посетители. Мениджърът отбелязва, че допълнителна работна ръка винаги е необходима, особено при такова шопинг събитие като Black Friday, но
практика на фирмата не е да наема работници краткосрочно. Планирането на ресурсите се прави дългосрочно и цели обезпечаването с работна ръка за дълъг
период, а не само за една кампания.
В заключение мениджърът подчертава, че провеждането на голямото шопинг събитие и последващите го декемврийски пазарувания ще зависят от обстановката в
страната през този период. Затова е важно да отделите
нужното време за добрата организация на логистичните
процеси и подготовката за непредвидени ситуации.
Гена ЦВЕТАНОВА
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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Черен петък или умението да продаваш
Как в Ardes ще издържат търговския и логистичния стрес тест
Глобалната криза, породена от Covid-19, промени рязко поведението на потребителите и даде
силен тласък на електронната търговия. Паралелно с нейния възход магазините в моловете и
на търговските улици отчитат рязък спад на клиенти.
А какво ще се случи по време на кампанията Black Friday, която превърна доставките в последната
миля в онова звено, което дава конкурентно предимство на е-продажбите? Как ще се справят
онлайн търговците на компютри, таблети и смартфони при преминаването на университети
и училища към онлайн обучение и на хиляди работни места в home оffices?
Иван Желев, мениджър Доставки в Ардес:
„Зя онлайн магазините е важно да поддържат
постоянна връзка с куриерските компании
и при възникването на проблем с конкретна доставка
да го разрешават своевременно и с позитивна комуникация.“

Н

адникваме в атмосферата на организацията за
големия ден в Ардес Информационни технологии. Фирмата продава нови и втора употреба лаптопи, геймърски и бизнес компютри, хардуерно
оборудване, таблети, смартфони, мрежово и сървърно
оборудване, софтуер и свързаните с него услуги. Поголяма част от продажбите се извършват онлайн, но
има и магазини във Варна, София, Пловдив и Перник.
Централният магазин в столицата разполага с логистичен център, където могат да се видят най-новите модели компютри и смартфони на световни брандове.

Новата реалност
„Промяната на комуникацията между хора, фирми
и държави промени и търсенето на стоки в различните
продуктови категории, което също ще се отрази на покупките по време на Black Friday – смята Иван Желев,
мениджър Доставки в Ардес. – Работата и обучение32
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то от вкъщи накараха много хора да планират подмяна
на остарялата IT техника и да помислят за забавленията
у дома – таблети, телевизори и игрови конзоли. Засиленото търсене на комуникационна техника в условията на ограничено производство и закъсняващи доставки ще се отрази на Black Friday, затруднявайки част от
търговците да предложат атрактивни оферти. Въпреки
условностите на средата, в която работим, вярвам, че
текущата ситуация е полезна за бизнеса и ще покаже
кои компании са стабилни и инвестират в дългосрочното развитие на бизнеса си.“
Подготовката за кампанията Black Friday в Ардес
стартира в края на септември и отнема близо 2 месеца. Зареждането на продуктите в склада започва в началото на октомври и приключва около 45 дена покъсно – в средата на ноември. Зареждането на стоката се извършва поетапно, като голяма част от склада
се пренарежда с цел по-бърз и лесен достъп до найпродаваните продукти. Предвид голямото увеличение
на поръчките по време на кампанията, от изключително значение е процесите по изпълнението им да са
максимално прости и бързи, за да може стоката да се
задържа кратко в зоната за обработка на поръчките.

От един ден до цяла седмица
Кампанията Черен петък по традиция е един ден в
годината, но в България част от търговците я удължават до няколко дена или цяла седмица. Кампанията на
Ардес стартира ден по-рано – в четвъртък. Основната
причина за това е високата средна стойност на продуктите от категориите лаптопи, компютри, смартфони и
таблети, което предполага по-дълго време за вземане на решение за покупка. Комуникацията за големия
пазарен ден е оптимално да започне 2 – 3 дена преди самата кампания.
„Стартирането на комуникацията прекалено рано
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Зареждането на продуктите в склада започва в началото на октомври и приключва около 45 дена покъсно – в средата на ноември
кара клиентите да отложат покупките си и да изчакат
Black Friday, което фокусира допълнително количество
поръчки в една изключително натоварена кампания.
През последните няколко години онлайн поръчките на
Ardes.bg по време на Черния петък са между 5 и 10 пъти
по-високи от среднодневните за ноември, а продажбите във физическите магазини – между 3 и 5 пъти по-високи. Тази година очакванията ни за продажбите във физическите магазини са по-ниски, като това ще бъде компенсирано от по-високите онлайн продажби. Поръчките
по време на Киберпонеделника са значително по-ниски
от тези на Черния петък и тази кампания все още не се
е наложила добре в България“, коментира Иван Желев.

Клиентите винаги бързат
Стандартният срок за доставка на онлайн поръчки в Ардес е между 1 и 5 работни дни, но по време
на Black Friday срокът за доставка е 10 дена. Удълженото време е част от общите условия на кампанията
и се обявява на видно място на сайта на Ardes и във
физическите магазини на компанията. Комуникацията
относно срока на доставка продължава и след кампанията – до изпълнението на всички поръчки. Важно е
да се осигури и допълнителен ресурс за отговаряне на
запитвания по телефон и имейл, тъй като клиентите са
нетърпеливи и търсят варианти да получат поръчките
си по-бързо, което невинаги е възможно.
Но клиентите не се интересуват колко трудно е на
търговците и логистиците да се справят с всички поръчки. Бързите доставки и гъвкавостта в последната
миля от пътуването на стоката до получателя показва
кой от онлайн търговците най-добре е издържал логистичния стрес тест.
„Доброто партниране с куриерите по време на
Черния петък е задължително за гладкото протичане
на кампанията – казва мениджърът от Ардес. – Усилията ни са насочени в по-често вземане на готовите за
изпращане пратки от склада ни и по-късно вземане на
последните готови за изпращане пратки от куриерските компании. С цел по-бърза доставка на поръчките до
клиентите куриерските компании работят с удължено
работно време в съботата след Black Friday и осигуряват възможност за приемане на пратки в логистичните
си бази и в неделя. Важно е да се поддържа постоянна връзка с куриерските компании и при възникването
на проблем с конкретна доставка той да се разрешава
своевременно и с позитивна комуникация.“
По време на Черен петък 2019 търговската компания използвала поддоставчици за част от поръчките,
като ще продължи с тази практика и през тази година.
Засега не планират да наемат нови служители, но по

време на Black Friday отдел Логистика получава допълнителен човешки ресурс от други отдели.
Днес, когато във веригата на доставки дигиталните взаимодействия през различни сензори и устройства получиха голямо ускорение, хората могат да изживеят емоционално своята покупка, наблюдавайки
нейния път.
„Онлайн платформата на Ardes.bg се грижи за целия
поток от информация – синхронизиране на продукти
и наличности, документи, товарителници, актуален статус на обработка на поръчките и т.н. Предвид сериозния брой поръчки и сложността им повечето процеси са
автоматизирани. Голяма част от поръчките са обвързани
и с допълнителни процеси – производство, асемблиране
и софтуерни услуги, и поради тази причина разработваме и развиваме сами платформата си. Използваме още
собствена система за организиране на склада и сме разработили система, която прогнозира необходимите наличности от всеки продукт на базата на предварително
зададени параметри“, споделя Иван Желев.

Готови за Коледа на 27 ноември
На появилите се твърдения, че кампании като
Черния петък вече не привличат емоционално българина, той категорично отговаря: „Не смятам, че Black
Friday вече не привлича емоционално българина, но
има промяна в очакванията към кампанията. В периода 2013 – 2015 г. тя беше нещо ново в България и
потребителите се изненадваха от големите отстъпки. С
времето този ден се утвърди като деня с най-големи
намаления през годината и очакванията на купувачите също се промениха. Голяма част от българите вече
планират големи покупки по време на Черния петък
и използват добрите цени по време на кампанията за
пазаруване на коледни подаръци.“
Тази година на 27 ноември Black Friday официално
ще отбележи началото на сезона на празничното коледно пазаруване. Каква сделка ще сключат онлайн магазините и техните клиенти зависи от добрата подготовка и на двете страни. И докато потребителите проучват характеристиките на продуктите, които планират да
закупят, за да са бързи при поръчките, търговците планират интензивостта на търсенето и трескаво зареждат
складовете. Логистиците пък създават организацията на
доставките заедно с куриерските фирми, някои търсят
съдействието на 3PL оператори и спедитори.
Важно е да не се забравя, че както във всяка сделка, така и в този ден успехът е накрая да има две печеливши страни в нея!
Богиня МАТЕЕВА
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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Университетите трябва да дават кураж
за стартиране на собствен бизнес
В Икономическия университет – Варна привличат
външни експерти от бизнеса като лектори
През 2020 г. Икономическият университет (ИУ) – Варна отбелязва 100 години от създаването
си, а катедра „Индустриален бизнес и логистика“ е една от най-старите в учебното заведение.
Как университетът си партнира с бизнеса при подготовката на бъдещи специалисти и как
преподавателите подготвят студентите за промените във веригите на доставки? На тези
въпроси ни отговаря доцент д-р Силвия Благоева, заместник-ректор по учебна дейност и
акредитация в ИУ – Варна, а студенти по логистика ни разказват какво ги вдъхновява и мотивира,
за да се развиват в този сектор.

В

еригите на доставки имат нужда от спешни промени, особено по отношение на връзките с доставчиците и балансирането на рисковете при
техния избор. Ще настъпят промени в широчината
и дължината на веригите, а акцентите в управлението
им трябва да са насочени към осигуряването на баланс между глобалното и вътрешното търсене, както и между разходите, устойчивостта и безопасността.
С тези думи започва разговорът ни с доцент д-р Силвия Благоева.
„Стремим се да бъдем актуални с информацията,
която представяме на студентите от специалност „Логистика“. Необходимо е да се работи и в посока повишаване на гъвкавостта на веригите на доставка и
отзивчивостта им към резките промени в търсенето“,
посочва зам.-ректорът по учебна дейност и акредитация на ИУ-Варна.
Наблюденията от последните месеци показват,
че студентите високо ценят традиционното присъст34
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вено обучение и възможността за непосредствена
комуникация с преподавателите и колегите си. Според доцент Благоева процесът на дигитализиране на
образованието е необратим. Вече се работи в смесена среда, тъй като част от занятията се провеждат във виртуални аудитории, чрез софтуер за видеоконферентна връзка. Част от заданията към студентите се поставят чрез платформата за електронно обучение, където са налични разнообразни електронни учебни материали и ресурси. За да се отговори на очакванията на дигиталните младежи, през
лятото са били организирани информационни уебинари за новопостъпилите студенти от всички специалности. Този иновативен формат за комуникация с
първокурсниците цели запознаването им с основни центрове и сектори в университета, с учебната програма и специалните предмети, с преподавателите по катедри и представянето на редица други възможности.
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Доцент д-р Силвия Благоева:
„Фокусът през последната година
е към стимулиране на предприемаческата
активност на студентите и завършилите.“

Дигитален прием
Студентите от специалност „Логистика“ започват да
работят по специалността още в хода на своето обучение. Катедра „Индустриален бизнес и логистика“
администрира обучението на студенти в три бакалавърски и две магистърски програми, като от тази година стартира обучението по специалност „Бизнес и
мениджмънт“ (с преподаване на английски език). Новоприетите студенти в двете образователно-квалификационни степени (ОКС) в специалностите на катедрата са 160.
Пандемията от COVID-19 е поставила сериозни
предизвикателства пред организацията на кандидатстудентския прием тази година. Стартирано е с провеждане на традиционни мероприятия – „Национална
олимпиада за ученици – 2019“, присъствени електронни изпити и др. Подаването на документи и за трите
образователно-квалификационни степени е дигитализирано изцяло, включително е започнато провеждане
на отдалечени електронни кандидатстудентски изпити.

„Предвид пандемичната ситуация съществени са
ограниченията и трудностите по привличането на чуждестранни студенти“, отбелязва доцент Благоева.
Акцент е поставен на участия в уебинари и други виртуални събития. Към момента в ИУ – Варна се
обучават над 300 чуждестранни студенти от 30 държави. Най-голям е броят им от Украйна, Русия и Молдова, но се увеличават студентите от Китай, Гърция, Нигерия, Грузия, Казахстан и Колумбия.
Доцент Благоева подчертава, че добрите студенти
винаги имат избор и могат да се реализират еднакво
успешно както у нас, така и в чужбина. Възможностите за развитие са много, защото обучението дава
достатъчно широк спектър от професионални знания,
умения и компетентности. Мнозина от завършилите
логистика се включват активно в семейния бизнес. Голяма част от студентите по логистика записват специалността именно заради това. Други стартират собствени бизнес проекти, трети работят в организации от
различни икономически сектори като приложни или
аналитични специалисти, оперативни, функционални
мениджъри и др.
„Много се радвам на обратната връзка с нашите възпитаници, защото в голяма част от случаите завършилите студенти се обръщат към нас, когато търсят възможност да надградят знанията си в определена област или търсят нашето съдействие за намиране
на стажанти/завършили студенти от специалността за
конкретна позиция“, споделя доцент Благоева.

ВДЪХНОВЯВА МЕ ДИНАМИКАТА В ЛОГИСТИКАТА
Теменуга Биберова, IV курс, специалност „Логистика“
„Причината да избера специалност „Логистика“ се крие във вдъхновението,
което открих у свои познати, занимаващи се пряко с тази професия. Постоянната динамика е едно от нещата, които ме вдъхновяват да се развивам в този сектор. В съвременния свят логистиката е буквално навсякъде около нас. Преподавателите постоянно ни дават примери със събития, които са обвързани с управлението на веригата на доставки и логистиката, как логистични фирми се справят в кризисна ситуация, обсъждаме конкретни практически казуси. Препоръчват ни различни помагала и източници на информация. Един от преките източници е медията, друг е общуването с хора, работещи в областта на логистиката.
Аз например се интересувам от функционирането на по-големи фирми на пазара или това как се развива логистиката в различни сектори, как бива повлияна
от различни фактори. От друга страна провеждането на практическото обучение по специалността доста обогати погледа ми за материята.
За да се наречеш успешен в тази професия, първо трябва да си гъвкав, да успяваш да маневрираш постоянно в своите задачи и задължения, да си достатъчно организиран, като си винаги една стъпка напред
или да успееш да реагираш при дадено усложнение навреме. Тъй като съм в началото на своето развитие,
това, на което обръщам внимание, е организацията или как да бъда комбинативна.“
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2020
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МОЯТА ЦЕЛ Е ДА СТАРТИРАМ СОБСТВЕНА ЛОГИСТИЧНА ФИРМА
Варткес Елмокян, IV курс, специалност „Логистика“
„Логистиката комбинира интересни за мен теми, като икономика,
транспорт, предприемачество и др. В рамките на учебния процес преподавателите ни предадоха много ценни знания и опит, а общуването
с тях още повече ме мотивира да се развивам в логистичния сектор.
Показват ни, че логистиката е един изключително динамичен бранш,
който зависи от много външни фактори, и всеки, който е решил да се
развива в този сектор, трябва на първо място да е адаптивен към промените. За да си успешен в тази професия, трябва да си отдаден на
онова, с което се занимаваш, без значение дали сте студент, или вече
работите в сферата на логистиката. Моята цел е да взема най-полезното от обучението, да натрупам практически опит и да стартирам собствена логистична фирма.“

Партньорства с бизнеса
Тесните връзки с бизнеса са традиционни при подготовката на учебната документация за обучението на
студентите в ИУ – Варна. При изготвянето на съдържанието на учебните програми по специализираните дисциплини се включват и специалисти от практиката, включително от логистичния сектор. Те участват
и при обсъждането и приемането на учебните планове и програми.
Практическото обучение на студентите е в края на
трети курс. То им дава възможност да идентифицират
и реализират различни логистични операции в снабдяването, транспортирането, съхранението, производството, дистрибуцията и т.н. на ресурсите и готовите
продукти; да анализират и управляват комуникациите, контактите и логистичното обслужване на клиентите; ефективно да управляват процесите във веригите
на доставка. В учебния процес вземат участие и изявени специалисти от практиката, като това се комбинира с посещения на студенти в различни предприятия, включително публичната администрация, където
се реализират бизнес процесите. Именно това е променено през последната година, защото пандемичната ситуация в страната сериозно ограничава тези възможности.
„Не успяхме да осъществим присъствено и традиционния за университета форум „Кариери“, където участието на фирми от различни браншове винаги е осезаемо и там става интензивна комуникация
със студенти от всички курсове. Но се насочихме към
нови варианти за провеждане на подобни срещи –
трансформирахме форума в поредица от онлайн семинари, които ще се превърнат в част от програмата
му и при следващото издание“, разказва доцент Благоева.
Фокусът през последната година е към стимулиране на предприемаческата активност на студентите и
завършилите. Организирани са три различни формата
с общо 25 събития, сред които състезанието по предприемачество Startup Ventures Varna, където участват
над 120 младежи. През септември тази година е проведено и виртуално обучение на 29 студенти в ОКС
„бакалавър“ от Nottingham Trent University (Велико36
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британия), специалност Business & Management. То е
осъществено по съвместен проект, в който ИУ – Варна за поредна година е четвърта опорна точка за
практическо обучение на студенти от NTU след Тулуза, Валенсия и Бърно. Преподаватели от университета са изнесли лекции, а Coca-Cola European Partners и
Solvay Sodi са домакинствали от страна на бизнеса с
конкретни казуси.
Въпреки влошаването на ситуацията в страната през последните два месеца са реализирани много активности съвместно с бизнеса. Сключен е меморандум за сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива с цел бъдещи обучения в областта
на предприемачеството, киберсигурността и изработването на механизъм за директно свързване на
работодатели и студенти без посредници. Инициирани са серия от събития E-Academy с включени
над пет направления (киберсигурност при онлайн бизнес, онлайн предприемачество и др.) и са привлечени
външни експерти от бизнеса като лектори. Във връзка
с обезпечаването на компании с кадри Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ към университета съдейства за базирането на първия офис във Варна
на компания, предлагаща услуги по консултиране, наемане и структуриране на многоезични екипи, както
и разработване и поддръжка на софтуер. Компанията е привлечена като участник в различни събития от
типа „Кариерна академия“ и др.
През последните няколко години Икономическият
университет – Варна е близък партньор на Nottingham
Trent University в съвместни образователни програми.
Бил е избран за домакин на курса по международни
бизнес консултации не само като академична институция, но и като утвърден участник в местната икономика, осигуряващ квалифицирани служители на компании и обществени организации в региона и извън
него.
„Модулът по международни бизнес консултации е
уникален вид образователна дейност, при която студентите могат да прилагат получените знания от своите теоретични проучвания, решавайки практически
проблеми на съответната компания в екипната си работа“, обясни доцент Благоева.
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ЛОГИСТИКАТА Е НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО НАС
Румяна Иванова, IV курс, специалност „Логистика“
„Хората доста често свързват логистиката изцяло с транспорт на товари, но тя е навсякъде около нас. Изучаването на тънкостите на тази
специалност би ми помогнало изключително много във всяка една сфера. В рамките на учебната програма научаваме доста – от системи за
оптимизиране на логистичните процеси, като just-in-time (JIT) до интересни подходи при управлението на веригите на доставки. Едно от
най-ценните неща, на които ни научиха преподавателите, е точността – към обучението, към хората, с които общуваме, към поетите ангажименти. С помощта на упражненията и проектите, които ни се възлагат, се научаваме да търсим информацията, да затвърждаваме знанията
си и да развиваме предприемачески умения. За да си успешен в тази
професия, е необходимо да притежаваш аналитични умения, лидерски и управленски качества, постоянно да следиш промените в бизнеса и пазара и да съумяваш да намериш най-добрия подход в работата.“

Един век
Модерен, проактивен, иновативен, „зелен“ и предприемачески ориентиран. На това залагат в своята
дейност от академичното ръководство на ИУ – Варна.
Иновативността се проявява в бързо развиващата се
мрежа от партньорства с бизнеса, публичната администрация, образователните структури в страната и
чужбина, нестопанския сектор и др. „Стремежът е да
се модифицира класическото образование към разумен баланс между знания, умения и компетенции с
акцент върху „учене чрез правене“ – на място в бизнеса и с широко присъствие на бизнеса в университета“, посочва доцент Благоева.
През тази година Икономическият университет
– Варна отбелязва 100 години от създаването си, а
празничната календарна година минава под мотото
„100 години – 100 събития“. Сред проведените вече
събития са юбилейната научна конференция на тема

„Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната
епоха“; връчването на почетното звание „Доктор хонорис кауза“; организираните публични лекции, кръгли маси, олимпиади и семинари. На проведеното тържествено събрание са връчени отличия на изявени
университетски учени. По повод 100-годишнината от
създаването на Икономическия университет – Варна
„за високи постижения в обучението на кадри за областта на стопанските науки, както и за неговия принос за издигане качеството на висшето икономическо образование в България“ е издаден Указ за удостояване на висшето училище с почетния знак на президента на Република България. Отбелязва се също и
100-годишнина на Университетската библиотека чрез
изложбата „Златни страници от 100-годишния фонд на
библиотеката“ и е организирана кръгла маса.
Гена ЦВЕТАНОВА

При изготвянето на съдържанието на учебните програми по специализираните дисциплини се включват и специалисти
от практиката, включително от логистичния сектор
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Тухла по тухла Lego
построи перфектна
логистична верига

Мениджмънтът на компанията прецизно избира местата за
производство и дистрибуционни центрове
Датската компания за играчки Lego Group продава своите продукти в повече от 140 страни.
Групата разполага с над 600 магазина по света. С такъв широк обхват производителят на
популярните конструктори се нуждае от модерна верига на доставки, за да поддържа ефективна
дистрибуция на продуктите от петте си завода до магазинната мрежа.

О

т малка дърводелска работилница в Билунд
(Дания) до модерно глобално предприятие,
което сега е един от най-големите производители на играчки в света – историята на най-прочутата серия конструктори е дълга. Началото е поставено през 30-те години на миналия век от датския дърводелец Оле Кристиансен. Първоначално са се произвеждали дървени играчки, а през 1958 г. се „ражда“ използваната и до днес стандартна Lego тухличка 4 х 2.
Малките многоцветни пластмасови елементи са излети
по оригинален калъп, осигуряващ пасване и закрепване един за друг. През годините палитрата от елементи, предлагани от компанията, нараства неимоверно,
като към момента на пазара могат да се открият хиляди
разнообразни „части“, с които да се построят различни
обекти, форми и светове. Успоредно с добре познатите
Lego конструктори се предлагат редица други занимателни игри, включително поредица компютърни игри.

Трансформация на веригата на доставки
През 2004 г. датската група е изправена пред сериозни финансови проблеми заpaди cпaд в тъpceнeтo
нa продуктите. За да бъде избегнат банкрутът, е трябвало да се намалят разходите, свързани с дистрибуцията, и да се „съживят“ продажбите. След внимателна
оценка на производствените и дистрибуторските операции ръководството установява, че веригата на доставки e остаряла с поне 10 години.
За да си върне рентабилността, мениджмънтът стига до заключението, че трябва да трансформира изцяло снабдителната верига. Започват със затварянето на няколко от европейските складове и дистрибуторски центрове и обединяването им в един обект в
Прага (Чехия). Ръководството преосмисля и стратегията си за транспортната мрежа. Преди това партнирали
с 55 доставчици на транспортни услуги за входящи и
изходящи пратки до своите 11 склада в Европа. След

Формовъчните машини във фабриките могат да произведат 500 тухлички в секунда
38
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ПИК ПО ПРАЗНИЦИТЕ
Тези играчки са особено популярни през сезоните, когато се пазаруват празнични подаръци. Голяма част
от продажбите на компанията се реализират през месеците преди декемврийските празници. Дизайнерите на
Lego разработват нови продукти всеки сезон и понякога „съживяват“ класическите играчки, които предизвикват голям интерес. Това повишено сезонно търсене означава, че компанията трябва да наеме допълнителни работници през пиковите месеци, за да гарантира, че фабриките и веригата на доставки работят безпроблемно.
въвеждането на новия бизнес модел броят им е редуциран до 10 международни превозвачи, които биха
могли да обслужват европейския и азиатския пазар.
Освен с дистрибуционен център и производствени мощности в Прага компанията разполага с бази и в
Дания, Източна Европа и Мексико. Мениджмънтът на
компанията обръща особено внимание при избора на
местата за производство и дистрибуционни центрове.
В този период основните пазари на компанията са в
Европа и Северна Америка. Екипът може да ги обслужва по-бързо, като поддържа бази там, вместо да изнася производството в Азия. Инвестирането в локална инфраструктура дава на Lego повече възможност за подобряване на веригата им на доставки, намаляване на
разходите за транспортиране на суровини, позволява
на екипа да прогнозира по-добре търсенето на продукция и да подобри управлението на запасите.
През 2013 г. настъпва нов обрат. Датската група
обявява решението си да изгради фабрика в Китай.
Тази стъпка се предприема, след като е отчетен над
50% ръст в продажбите на азиатския пазар. Три години по-късно в Дзясин компанията официално отваря
вратите на новата фабрика, която се изгражда по сходен модел на останалите заводи на групата, намиращи се в Дания, Унгария, Чехия и Мексико.

Възходи и спадове
Чрез въведените промени в управлението на веригата на доставки през последното десетилетие Lego
отново става печеливша компания. През 2016 г. датската група генерира 520 млн. долара нетна печалба, изпреварвайки основните си конкуренти Mattel и
Hasbro. Но през 2017 г. компанията отново е изправена пред финансови трусове, като отчита намаление на
продажбите с 8% на годишна база до 5,8 млрд. долара. Оперативната печалба намалява с 16% спрямо
2016 г. Според експерти спадовете се дължат главно
на променящите се нагласи на потребителите – децата все повече предпочитат игрите през дигитални устройства. Дори на фона на отчетените спадове датската група продължава да се нарежда сред най-големите компания за играчки по отношение на продажбите. През първата половина на 2020 г. продажбите
на Lego са нараснали с 14%, като общите приходи са
се увеличили със 7% до 2,5 млрд. долара.
„Разполагаме с верига на доставки, базирана на
пет големи фабрики, локирани в различни части на
света, с много гъвкавост в нашия оперативен модел.
Но за два месеца принудително трябваше да затворим фабриката в Мексико. Тя е основната база, поддържаща пратките за Америка. Това беше значително нарушение за нашата верига на доставки“, коментира главният изпълнителен директор на Lego Group
Нилс Кристиансен. Търсенето на продуктите в Америка е посрещнато с допълнителен внос от Европа. През
юли вносът от Мексико е с 2,6% по-нисък в сравнение с година по-рано, докато този от Европа се е повишил с 88,3%.

Lego разполага с пет производствени бази

Кралството на конструкторите
Материалите за направата на конструкторите Lego
се произвеждат в страни като Саудитска Арабия, Кувейт и Тайланд. След това се транспортират до централата на Lego в Билунд или друга негова фабрика.
Формовъчните машини в тези фабрики могат да произведат 500 тухлички в секунда, което възлиза на около 21 млрд. годишно. Те работят толкова ефективно,
че средно само 12 от всеки 100 000 тухлички са дефектни.
След като бъдат произведени, оцветени и опаковани, продуктите се изпращат до основния дистрибуционен център в Прага. От чешката столица се транспортират до складове по целия свят и се разпространяват до ритейлърите. Целият процес – от формоването на елементите до дистрибуцията, отнема около
10 дена, а доставката до търговците на дребно може
да отнеме 3 или 4 дена.
Групата от години търси и разработва алтернативи
на пластмасата, които да бъдат използвани в нейните блокове. Компанията използва около 5000 метрични тона пластмаса годишно, за да опакова продуктите си, което представлява 10% от общата опаковка.
По-голямото предизвикателство е свързано със самите блокчета Lego, за които са необходими 90 000 метрични тона пластмаса годишно. Амбицията на мениджърите е до 2030 г. да се премине към производство
с по-устойчиви материали. Планира се да се разшири
използването на растителна основа за производството на екотухлички като направените от захарна тръстика. Сред предприетите стъпки е и постепенно да се
премахва пластмасата за еднократна употреба при пакетирането на продуктите, заменяйки я с рециклируема хартия. Предвижда се новите опаковки да бъдат
представени през 2021 г.
„Имаме изключително сложна логистиката. Много
хора си мислят: „Колко трудно може да бъде да сложите няколко тухлички в пакет?“. Ние произвеждаме около 100 млрд. тухлички годишно в различни форми, размери и цветове. И те трябва да са налични в точния
момент. Ако един елемент липсва, комплектът не може
да бъде цял“, подчертава Нилс Кристиансен.
Гена ЦВЕТАНОВА
(По материали от чуждестранния печат)
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RX 60-35/50 пише нова глава
в историята на електрокарите

Новата машина на STILL не отстъпва на мотокарите в клас от 3,5 до 5 тона
Висока мощност, ниска консумация на енергия, отлична маневреност и ергономична кабина
за водача – това са едни от най-ярките черти на най-новия член на фамилията RX 60 –
модернизираният RX 60-35/50. Той бе представен виртуално пред публика от германския
производител STILL, един от лидерите в световното каростроене. Новата машина е доста побърза от предшествениците си. Предлага се както с оловно-кисели батерии, така и с литиевойонни, според желанието на клиентите.

О

ще през 2019 г. независим тест потвърди, че
малкият брат от новата серия – RX 60-25 с товароподемност от 2,5 тона, се нарежда сред
най-добрите електрокари в света, с ефективност на
управление и работоспособност, сравними с дизелов
мотокар. Успешната концепция за задвижване беше
прехвърлена на новия RX 60, чиито модели са с товароподемност от 3,5 до 5,0 тона.

Седемте модела от серията са с товароподемност от 3,5 до 5 т
40
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Мощност и маневреност
Това е възможно благодарение на два мощни капсулирани трифазни задвижващи двигателя с активно
охлаждане в предната ос. Във версия с по-висока
производителност двата двигателя от 11 kW осигуряват още по-голяма мощност. STILL увеличава мощността на задвижващия двигател с 46% в сравнение
с предшествениците на новата серия. Тъй като двата
двигателя се задвижват дори при пълен ъгъл на завиване, подемно-транспортното средство е особено маневрено. Активното охлаждане осигурява висока термична стабилност дори при максимално натоварване.
Здравите и необслужваеми вентилатори охлаждат капсулираните компоненти на силовата електроника, както и повдигащите и задвижващите електродвигатели.
Така се осъществява контрол на температурата, като
всичко това става без филтри.
STILL Performance System осигурява интелигентно
свързване на всички хардуерни и софтуерни компоненти за повдигане и движение. В резултат новият
RX 60-35/50 е добро съчетание от мощни задвижващи компоненти и прецизни работни функции. В
рамките на серията се предлагат 7 различни модела с център на тежестта на товара от 500 мм стандартно или 600 мм като опция. Освен това машините се предлагат както с оловно-кисели батерии, така и
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Работното място е ергономично
проектирано и е оборудвано
с интуитивния бордови компютър
STILL Easy Control

с литиево-йонна технология. Електрокарите във всички теглови категории са високоефективни, като се отличават със забележителна работоспособност, повече
мощност и ускорение.

Бързина и енергоефективност
Компактният 80-волтов електрокар е не само побърз, с максимална скорост 20 км/ч, но и много издръжлив. Подходящ е за много работни приложения,
като това се дължи на режима за бърз старт и автоматичната паркинг спирачка за паркиране и на интуитивния бордови компютър STILL Easy Control. Това позволява на подемно-транспортното средство да бъде готово за експлоатация за секунди, а водачът има информация за всички експлоатационни функции на подемно-транспортното средство.
Благодарение на ниската си консумация и капацитет на батерията от 930 Ah (59,5 kWh) или до
118,4 kWh във версията Li-Ion на RX 60-50 захранващият блок може лесно да се справи с две работни
смени една след друга без междинно зареждане. Когато дойде време за смяна на батерията, страничната врата на отделението за батерии буквално отваря
нови перспективи. Стоманената врата на отделението за акумулаторите с дебелина 4 мм на RX 60-35/50
може лесно да се отваря на 180 градуса назад, а ба-

терията – да се сменя само от един човек с помощта
на електрическа палетна количка. По желание електрокарът се предлага с вградено зарядно устройство,
което осигурява възможност за бързо и лесно междинно зареждане по време на работа.

Да работиш с удоволствие
Ергономично проектираното работно място става
все по-важно в контекста на устойчивите корпоративни концепции и нарастващия недостиг на квалифицирани работници. В този контекст видимостта на водача играе важна роля. Колкото по-големи са товарите, толкова по-важно и в същото време по-трудно е те
да се виждат добре. RX 60 се откроява с ниското си
предно тяло и добре проектираното разположение на
контролните уреди и дисплеите. Профилите на мачтите са проектирани за оптимална видимост, което позволява на водача да има много добър поглед върху
превозваните товари и заобикалящата среда.
Кабината на шофьора е не само с 16 мм повече
пространство за главата на водача от предишния модел, но и пространството за краката също е просторно. То предлага достатъчно свобода за движението им
дори при обувки 50-и размер. За по-голяма безопасност и комфорт при качване и слизане от превозното средство машините са оборудвани с голямо стъпало с неплъзгащ се ръб. Позицията на педала облекчава натоварването на краката и позволява безпрепятственото им движение между педалите на газта и спирачката.
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Как да подготвим склада за е-търговия
Повече пространство и скорост с модулни фулфилмънт решения

В с ъсте занието за по -гол ям пазарен дял e-commerce компаниите откриват свои
представителства на все повече места в цяла Европа. В същото време офлайн бизнесите
увеличават своето онлайн присъствие. В този динамичен контекст днешните фулфилмънт
центрове трябва да се подготвят за нарастващото търсене не само от страна на онлайн и
офлайн магазините, но и от потребителите на електронна търговия.

О

чаква се през 2020 г. електронната търговия
в Европа да достигне 717 млрд. евро. Фулфилмънт центровете трябва да се подготвят за
този растеж.

Когато поръчките растат
Според Христо Урумов, собственик и управител
на специализираната в складовите технологии компания STAMH, това ще бъде сложно за някои дистрибутори, освен ако техните мениджъри не направят промени. Повече от вероятно е те да започнат да получават все повече поръчки на ден, отколкото могат да изпълнят физически.
„Типичните онлайн клиенти вече пълнят количката си с повече от един артикул. Логично е да се предположи, че ще очакват покупките им да пристигнат в
рамките на ден-два, след като направят поръчката –
посочва той. – И знаете ли какво? Тях не ги интересу42
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ва точно къде се намира вашият фулфилмънт център.“
Не нараства само общият брой на онлайн магазините. Броят на артикулите във всяка продуктова линия, които трябва да бъдат съхранявани и разпространявани, също се увеличава постоянно. Складовете трябва да са способни да съхраняват все по-голям
инвентар и в много случаи, без да променят локацията си.
Предприятията знаят много добре, че удовлетвореността на клиентите е от съществено значение за
успеха в онлайн пространството, което на практика
означава, че добре функциониращият фулфилмънт
център е жизненоважна част от мозайката. Ограниченият капацитет за пикиране и попълване на поръчки, сортиране и логистика може да попречи на разширяването на бизнеса, тъй като фулфилмънт центърът просто не може да отговори на търсенето. Ecommerce бизнесите трябва да действат, за да се подготвят за предстоящия растеж.
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Автоматизираните решения за електронна търговия предлагат повече производителност и 100% прецизност при пикирането

Начини за растеж

Време за автоматизация

„Има два начина за постигането на растеж – да
разширите гамата от предлаганите продукти или да
навлезете на нови пазари – споделя Христо Урумов. –
По-добре е да направите и двете.“
За да се справи с предизвикателството, нарастващият e-commerce бизнес може да избере 3PL или мащабируеми решения за автоматизация, за да задържи
логистиката под свой контрол.
„Възлагането на проблема на външни подизпълнители може да означава да загубите контрола над качеството на изпълнение и доставка на поръчките. Използването на 3PL може да означава да поверите удовлетворението и задържането на вашите трудно спечелени клиенти на трета страна. Възможността да повлияете и да контролирате собствената си услуга се
възлага на нов партньор и вие трябва да разчитате изцяло на него“, твърди той.
Преди няколко години собственикът на STAMH
прогнозира, че следващата стъпка в развитието на
складовете ще се състои в усъвършенстването на автоматизацията при пикирането като начин за справяне с нарастващото търсене и увеличаване на капацитета за подготовка на нови поръчки.

Пълната автоматизация може да бъде скъпо решение. „В този контекст мащабируемите автоматизирани модули вероятно са отговорът на нарастващото търсене – посочва г-н Урумов. – Инженерните
решения на съвременните складове предлагат оптимизация на пространството и автоматизация на пикирането със скорост, която върви ръка за ръка с растежа на вашия бизнес. Инженерният екип на STAMH
вече знае, че модулният характер на тези решения
предлага на бизнеса възможността да прави мащабируеми инвестиции в съответствие с точните нужди за оптимизация. Много компании избират частична автоматизация и пристъпват към цялостни автоматизирани решения, когато действително видят резултатите.“
Успешните автоматизирани решения за електронна търговия трябва да предлагат оптимизация на пространството, повече производителност и
100% прецизност при пикирането. Тези технологии
са тук, за да останат и да предложат на бизнеса възможността да пробие стената на нарастващото търсене, подсигурявайки собствения си растеж.

Мащабируемите автоматизирани модули са отговорът на нарастващото търсене
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Петтонен Ford Transit

Моделът ще е на пазара от края на ноември
Ford of Europe обяви пускането на най-тежкия Transit досега. Големият ван е с допустима максимална
маса от 5 тона, с впечатляващ полезен товар и пригоден за конверсии за тежки задачи.

Н

овият 5-тонен Transit се предлага в широка
гама варианти с подобрени окачване, задвижване и спирачна система. Флагманът на гамата Transit ще може да се поръчва като фургон или
шаси-кабина, както и като минибус. Брутната маса е
5000 кг при полезен товар до 2383 кг във версия фургон и до 2558 кг при шаси-кабина със заводски монтирана бордова надстройка. Моделът ще е на разположение на дилърите в Европа от края на ноември.
Тежкият ван ще разчита на двулитровия турбодизелов двигател EcoBlue с максимална мощност
170 к.с., при който производителят обещава водещи в
класа надеждност и горивна ефективност. Като опция
силовият агрегат ще се съчетава с 10-степенната автоматична предавателна кутия на Ford.
С 5-тонния Transit, Ford се стреми да затвърди и
разшири лидерството си в Европа при тежките ванове. Очакванията на Ford of Europe са, че увеличената допустима максимална маса при тежката версия на
Transit и нейните трансформации ще са от полза за
операторите, работещи в сферата на комуналните услуги, строителството, различни аварийни служби, обществения транспорт… Допълнителните 300 кг върху допустимата максимална маса спрямо досегашната
най-тежка версия, които предлага новият Transit, ще

бъдат от полза и на клиенти, търсещи по-тежък ван за
преустройство в самосвал, линейка, полицейски микробус, минибус с 19 или повече места.
Тежкият Transit ще се предлага с три междуосия,
четири дължини, единична или двойна кабина с до
7 места. Максималната товароносимост на шаси-кабината е 2886 кг без надстройка. Петтонният Transit
ще се предлага и във вариант на популярния ван J4 с
висок покрив, най-голямата дължина L4, полезен товар до 2383 кг и 15,1 куб.м товарен обем – достатъчен за превоз на 5 европалета с товар. Каросерията
при фургона е подсилена за понасяне на по-тежък товар. Подът е равен, фургонът е с множество точки за
укрепване на товара, в задната броня е интегрирана
стъпенка. Товарната дължина е до 4217 мм.
Клиентите, които се нуждаят от инженерни преустройства по поръчка, могат да се възползват от обширната мрежа на Ford от квалифицирани фирми за
преустройства на автомобили (QVM) – 165 партньори
в 13 държави. Тези партньори отговарят на стандартите за производство, контрол на качеството и поддръжка на Ford. Преработените от тях превозни средства
са със стандартната гаранция на Ford.
Всички варианти на 5-тонния Transit са със задно
предаване и са оборудвани с HDT силовата линия на

Флагманът на гамата Transit ще може да се поръчва като фургон или шаси-кабина, както и като минибус и ще се предлага
с 3 междуосия, 4 дължини, единична или двойна кабина с до 7 места
44
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Полезният товар при новия Transit e до 2383 кг във версия фургон и до
2558 кг при шаси-кабина със заводски монтирана бордова надстройка

Товарният обем при фургона е до 15,1 куб.м – достатъчен
за превоз на 5 европалета с товар
Ford за тежки приложения. Двулитровият дизелов двигател EcoBlue с мощност 170 к.с. осигурява максимален въртящ момент от 390 Нм, а 10-степенната автоматична предавателна кутия гарантира плавна смяна на предавките при всякакви условия и натоварване. Големият брой предавки осигурява работа на двигателя винаги в диапазона на пиковата му ефективност. Алгоритъмът за адаптивно превключване в реално време позволява на трансмисията да се нагоди към
променящите се условия и позволява избор на оптималната предавка за постигането на висока горивна
ефективност.
Ford of Europe обявява, че според цикъла на изпитване NEDC петтонен панелен ван Transit с 10-степенна автоматична предавателна кутия има разход на
гориво от 7,3 л/100 км и емисии на CO2 от 193 г/км.
По WLTP разходът е 11,6 л/100 км, а емисиите на
CO2 – 305 г/км.
Заради увеличения полезен товар при 5-тонния
Transit инженерите на Ford са усъвършенствали механично редица елементи от автомобила с цел повишаване на издръжливостта и намаляване на собственото тегло. Задните сдвоени гуми са със широчина 205 мм. Обновени и подобрени са спирачките на
задния мост, което осигурява лекота в работата им
при тежки товари. При фургоните са подсилени кон-

струкцията на горната част на каросерията и някои
спомагателни елементи.
При 5-тонния Transit за пръв път в Европа се предлага усилен заден мост с товароносимост до 3500 кг,
който вече се е доказал при версиите на модела за
Северна Америка. При избор на 10-степенната автоматична предавателна кутия се използва и нов преден
мост с товароносимост 2100 кг, който предоставя допълнителни 225 кг товароносимост спрямо стандартната версия.
Новият вариант на Transit предлага много от ключовите интериорни решения, системи в помощ за водача и функции за свързаност, внедрени в семейството на Transit през 2019 г. На разположение е новата
система за комуникация и развлечения Ford SYNC 3.
Към нея може да бъде добавен интерфейсният модул Upfitter, който дава допълнителни възможности
при трансформирани превозни средства, като свързва
допълнително монтираните системи с бордовия компютър. С това се гарантират оптимална безопасност
и производителност – например самосвалната система да не работи, ако автомобилът не е на място и с
включена ръчна спирачка.
Иновативните функции за свързност на Ford помагат на операторите да планират поддръжката и да
контролират сигурността на превозното средство, което увеличава времето за работа. Модемът FordPass
Connect 4 е стандартно оборудване. През него актуализациите на софтуера се правят онлайн, което намалява посещенията в сервиза. Приложението FordPass
Pro пък осигурява ключова информация за местоположението на автомобила, срока на обслужванията, налягането в гумите… Съвместимо е със смартфони и е
достъпно в интернет.
За по-големи автопаркове е приложението
FordPass Connect. То дава възможност на клиентите
чрез системата Ford Telematics да ползват данни за автомобила от производителя и по-ефективно да управляват своя автопарк.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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СЪБИТИЯ
Black Sea Ports & Shipping
Black Sea Ports & Shipping е едно от най-големите изложения в района на Черно море, на
което се представят водещи морски компании и организации, контейнерни пристанища, фирми от сектора транспорт и логистика. Неговото девето издание ще се проведе от 1 до 3 декември 2020 г. в Истанбул (Турция). В програмата на конференцията ще се включат 30 лектори. Те ще
дискутират актуални проблеми и предизвикателства, свързани с глобалната и регионалната търговия и инвестиции. Над 40 изложители и партньори на събитието ще презентират своите продукти
и услуги. Очаква се в изложението и конференцията да вземат участие над 150 представители на
пристанища, терминални оператори, корабособственици, корабни инженери и експерти, спедитори, железопътни оператори, снабдители и много други.

World Digital Supply Chain & Logistics Summit
На 3 и 4 декември 2020 г. в Берлин (Германия) ще се проведе форумът World Digital Supply
Chain and Logistics Summit. Събитието се фокусира върху подобряването на оперативната ефективност чрез възприемането на технологии, като изкуствен интелект, интернет на нещата (IoT), роботизираната автоматизация на процесите и други. Форумът ще събере на едно място професионалисти от сектора на веригата на доставки и логистика, които ще дискутират използването на
блокчейн, машинното обучение и най-новите решения за Supply Chain 4.0. Сред акцентите на събитието са какво е бъдещето на 5G за логистиката и веригата на доставки, революция в управлението на веригата на доставки с блокчейн, следващата фаза на IoT в дигитализацията на доставката.

КНИГИ

Анализ и моделиране на веригите на доставки
Огромен обем от данни се генерира с много висока скорост във веригите на доставки и за
управлението и анализирането им е необходимо да се разберат, използват и приложат ефективни знания и интелигентни бизнес модели. Практикуващите и студентите в областта на управлението на веригите на доставки са изправени пред редица предизвикателства, когато се занимават с бизнес и математически модели. В книгата „Анализ и моделиране на веригите на доставки“
(Supply Chain Analytics and Modellin) са представени редица модели за бизнес анализ, използвани
в рамките на веригите на доставки. В труда са обхванати области, включващи планиране, единична и многоцелева оптимизация, прогнозиране на търсенето, разпределение на продукти, модели
за маршрутизация на превозните средства.

Е-Логистика
В новото и актуализирано издание на „е-Логистика“ (е-Logistics) се дава изчерпателна информация за дигитализацията в логистиката и веригите на доставки. Фокусът е поставен върху различните видове транспорт и ролята на информационните и комуникационните технологии. В книгата са представени различни бизнес подходи за е-логистика. Разглеждат се различни системи и модели за поддръжка на електронната търговия в B2C и B2B сектора, управление на складове, маркетплейси, видимост на глобалната мрежа за доставки и услуги. Включени са и казуси от индустрията. В новото издание се разглежда и развитието на технологии като изкуствения интелект, машинното обучение и автономните превозни средства, интернет на нещата, роботиката и дроновете за доставки.
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CONSTANT DEVELOPMENT IS DEEPLY EMBEDDED IN RABEN’S DNA
Raben Logistics Bulgaria is celebrating its first November 2019, it was a strategic decision relatanniversary. What happened in those 12 months?
ed to the company’s drive to constantly develop it“We have reached new customers and partners, self, and creating new opportunities for customers
created new international connections, and achieved in the southeastern part of Europe. After 12 months
quality results. That is how in brief I can describe the of work, Raben Logistics Bulgaria, together with its
first anniversary of Raben Group’s presence on the partners, is operating a network of eight logistics deBulgarian market,” says in an interview for LOGIS- pots located in Sofia, Plovdiv, Stara Zagora, YamTIKA magazine Mr. Nikolay Stoyanov, Managing bol, Burgas, Varna, Ruse and Veliko Tarnovo. The
Director of Raben Logistics Bulgaria.
Bulgarian company is focused on serving customWhen the Dutch-based logistics company Ra- ers from the automotive, chemical, textile, and food
ben Group opened its first branch in Sofia in early processing industries.

14

BIG BUSINESS OF A SMALL COMPANY
To develop aircraft engines for Rolls Royce
in the UK, and to return the next minute to Bulgaria trying to grow your own business – there are
only a few people in this world who are ready to
take such a decisive step. However, this is exactly what Radomir Rashkov did in 2014. He left his
promising job in the UK and returned to Bulgaria to help his father to revive the then-ailing company for Inox machine manufacturing and installation in the town of Razgrad. Then, a turbulent
development of the enterprise followed, which
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managed to record double-digit revenue growth in
recent years.
Typical for the production of the plant is that
each manufactured machine is customized in the
production room according to the needs and conditions of each individual customer. This makes the
products unique because they do not resemble each
other. At the same time, this also affects the supply
of metals, details and modules. For each machine,
they are ordered individually only after the conclusion of the contract.

WAREHOUSES AS THE DISTRIBUTOR’S LOGISTICS FORTRESSES
How do distributors cope with the practical chal- It also maintains close partnerships with Bulgarian
lenges of storing and delivering veterinary medici- manufacturers and suppliers. The company operates
nal products (VMPs)? We received answers to this through four wholesale warehouse facilities locatquestion from the Lovech-based company Vazrazh- ed in Lovech, Sofia, Stara Zagora and Varna. This
dane-Kasis OOD. The company is engaged in distri- year, the construction of a new warehouse facility
bution of veterinary products, forage production and was successfully completed. It is built on an area of
feed additives, food and accessories for pets. The 2,500 sq.m, with a storage area of about 2,000 palproducts are imported from Belgium, Hungary, the let spaces.
Netherlands, Italy, Poland, Germany and Greece.
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RX 60-35/50 IS WRITING A NEW CHAPTER IN FORKLIFT HISTORY
High power, low energy consumption, excel- matic parking brake and intuitive on-board computlent maneuverability, and ergonomic driver cab – er STILL Easy Control. This allows the forklift truck
these are some of the brightest features of the newest to be ready for lifting and lowering in record time,
member of the RX 60 family – the modernized RX just in seconds.
60-35/50 of the German manufacturer STILL, one
The electric forklift truck is offered with either
of the leaders in global forklift industry.
lead-acid batteries or lithium-ion batteries, as orThe compact 80-volt electric forklift truck is not dered by the customers. Thanks to its minimum enonly faster, with a maximum speed of 20 km/h, but ergy consumption, the power supply unit can easily
also very long-lasting. It is suitable for many operat- handle two working shifts one after the other, withing applications, due to the quick start mode, auto- out intermediate charging.

40

HOW TO PREPARE YOUR WAREHOUSE FOR E-COMMERCE
In the race for greater market share, e-commerce – to expand the range of products offered, or to encompanies are opening their own representative of- ter new markets. It’s better to do both at the same
fices in more and more locations across Europe. At time”, shares Mr. Hristo Urumov, owner and managthe same time, offline businesses are increasing their ing director of the warehouse technology company
online presence. In this dynamic context, today’s ful- STAMH OOD.
fillment centers need to prepare for growing demand,
To meet the challenge, the growing e-commerce
not only from the part of the online and offline stores, business can choose 3PL or scalable automation sobut also from the part of the e-commerce consumer.
lutions to consolidate and keep delivery logistics un“There are two ways to achieve business growth der its control.
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