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РЕДАКЦИОННА

Съдържателно, интересно,
иновативно
«Запазете си още сега
датата 12 октомври 2021 г.»

Да, получи се съдържателен и много разнообразен юнски брой на списание ЛОГИСТИКА. Точно съответстващ
на раздвижването, което се наблюдава покрай лятното
позатихване на пандемията.
Първото, към което искам да насоча вниманието
ви, е обзорът ни на тема Контейнерни превози. Отдавна не бяхме правили обзор, но се насочихме към темата, защото, както знаем, точно тези превози попаднаха сериозно във водовъртежа на кризата с отменени плавания, недостиг в слотовете, рязък скок в навлата...
Специалисти от водещи български логистични фирми
ни отговарят на въпроса, какво се очаква да се случи понататък в сектора, а и на още други въпроси.
Ако искате да знаете нещо за индустриалните имоти, то Владимир Гюрджиев определено има какво да ви
каже и освен това ще ви го каже интересно и увлекателно. А ако се интересувате от складово оборудване, можете да прочетете втората част от представянията
на участниците в тазгодишния конкурс за „оскарите“ в
интралогистиката.
Кои ще са победителите в отделните категории на
IFOY 2021 ще разберем през юли.

А иновативното в заглавието го свързвам с новата ни
онлайн рубрика Срещи на кафе, която се радва на голям
интерес, и през изминалия месец май прекалихме с кафето, като направихме цели три срещи – можете да ги видите в канала ни Bulgarian Transport Press в YouTube. А с кого
ще пием кафе през юни? С Янислав Тотев, изпълнителен
директор на DSV Road България. Интервюто на живо с
мениджъра, който добре познава вихъра на промените в
supply chain мениджмънта, ще бъде на 22 юни (вторник).
И последно, но не по значение – започнахме работа по деветата Логистична Бизнес Конференция.
Темата тази година е Интелигентна логистика:
Спечели бъдещето, защото след изминалата пандемична година е ясно, че иновативното мислене и смарт
технологиите ще са все повече ключ към успеха в логистичните вериги. Акцентите можете да видите на
https://conference.logistika.bg
Важното е, че планираме конференцията на живо на
обичайното є място – в София Ивент Център, а за тези,
които не могат да присъстват, ще има и live streaming. Така
че запазете си още сега датата 12 октомври 2021 г.
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4

СЪДЪРЖАНИЕ

10

BTP LIVE
7
Изключително бързо отговаряме
на предизвикателствата
	Румен Иванов, изпълнителен директор
на DHL Express България
8
Работим в екип и градим партньорства
с лично отношение
	Олга Василевска, мажоритарен собственик
и управител на MW LOGISTICA
9
Тайната на успеха е в организацията
и оптимизацията
Христо Близнаков, мениджър на СТАД
НОВО В БГ
10 Метрика влезе в нов логистичен
фулфилмънт център
МЕНИДЖМЪНТ
12 	Индустриалните площи са звездата
на инвестиционния пазар
	Владимир Гюрджиев, директор
за България на СТР Invest
ПРОИЗВОДСТВО
18 Как българските традиции
се превръщат в cool отвъд Океана
	Предприемаческият нюх на Атанас Вълев
нарежда продуктите Trimona на рафтовете
на престижни магазини в САЩ
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
21 Технологична трансформация по часовник
	Складовият комплекс Office 1 Superstore
Logistics изпреварва конкурентите
в цяла Югоизточна Европа

РУБРИКИ

КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗИ
24 Контейнерните превози
след водовъртежа на кризата
Обзорна статия

4

21

24

SUPPLY CHAIN
37 Как да спасим „бежовото злато“?
38 	Логистичното рамо на Alibaba
дава сила на продажбите
	В смарт складовете на Cainiao
царуват IoT, AI и AGV роботи
СТРАТЕГИИ
40 Има 7 млрд. индивидуални кризи
и трябва да разберем всяка от тях
	Санди Ваци, партньор
и основател на CodeBreakers™
МОДЕРНИЯТ СКЛАД
42 Автоматизирано товарене
и разтоварване с HUSKi
43 Преместващите се конвейерни звена
на INTERROLL
44 arculus Fleet управлява автономни машини
45 HHLA Sky, който управлява дронове
46 	Компактната складова система Volume WAVE
47 OPPIDUM TIC – влез в чата
48 SYNA.OS командва флот от роботи
49 	WAKU Sense анализира състоянието
на роботите
50 Малкият hand-held скенер
HS 50 от NIMMSTA
КОЛИ ЗА РАБОТА
51 Водородният Peugeot e-Expert Hydrogen
2х2
54 Събития, книги

Разширената дигитална версия на юнския брой
на списание ЛОГИСТИКА можете да прочетете тук

2 Редакционна
55 Abstracts in English language
56 Индекс на рекламодателите
5 • 2021

За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press

НАКРАТКО

5

Гопет Транс създава
Балкански групажен коридор

MW LOGISTICA е в пълна готовност
да обслужва онлайн търговци
MW LOGISTICA навърши 13 години и екипът отбелязва празника с преместване в нов модерен
офис. Той се намира на столичния бул. Цариградско шосе 147, в Интер Експо Център и е в непосредствена близост до склада на фирмата.
Празникът съвпада с обявяването на нов продукт за цялостно 3PL обслужване в склада. MW
LOGISTICA стартира като услуга outsourcing на
логистичните дейности за онлайн търговци. За
целта фирмата актуализира оперативния софтуер, който изцяло автоматизира процеса за
контрол и проследяване на складовите наличности. Системата се синхронизира с тази на клиентите. Предлага се комплексно обслужване: съхранение според специфичните изисквания, зададени от клиента, комисиониране, подготовка на цялата документация, насочване на пратките към
крайните потребители с куриери. Температурата в склада целогодишно е между 5 и 20 градуса
по Целзий и в него могат да се съхраняват и обработват продукти, за които не се изисква специфичен температурен режим.
MW LOGISTICA увеличи и собствените директни
групажни линии. Организира се превоз на групажни карго пратки по релациите Германия, Белгия,
Нидерландия, Франция и Италия.
При интерес запитвания може да се изпращат на:
sales@mwlogistica.com

Гопет Транс извършва LTL доставки във всяка точка на България,
като предлага и фиксирана цена,
която не зависи от времето на
доставката. Услугата се предлага също за Гърция и Румъния по линията София – Атина и София – Милен Барабунов
Букурещ.
„Групажната линия София – Атина до наш склад
стартира през 2014 г. От близо година Гопет
Транс развива активно и групажната линия София – Букурещ, като целта е към нея да се приложи добрият опит, натрупан от гръцката линия.
Компанията предвижда да обедини всичките си
транспортни коридори на Балканите, създавайки
по този начин свой Балкански групажен коридор.
Идеята ни е да обединим нашите групажни коридори на Балканите, които впоследствие да бъдат
свързани с наличните ни линии в Западна Европа
– между България и Италия, както и между Германия, Бенелюкс и България. Предстои също така
стартиране на групажни линии с Турция, Сърбия
и други балкански дестинации“, коментира Милен Барабунов, мениджър Транспорт за България
и Гърция в Гопет Транс.

Kuehne + Nagel
завърши придобиването на Apex
Логистичната компания Kuehne + Nagel завърши
придобиването на Apex International Corporation,
след като получи всички безусловни регулаторни одобрения от компетентните органи. В резултат на сделката Kuehne + Nagel придобива
мажоритарна част от акциите в Apex. Малък
пакет остава в ръководството на Apex, като
страните запазват обичайните договорни права за придобиване и продажба на тези акции. Покупната цена, платена при приключване, възлиза
на 1,1 млрд. CHF и е финансирана от собствените средства на Kuehne + Nagel и емитирането на
приблизително 750 000 нови акции.
СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2021
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Възстановява ли се спедиторският пазар
след бурята
Според анализ на Transport Intelligence (Ti) глобалният пазар за спедиция на товари ще нарасне с
11,6% през 2021 г. Международният валутен
фонд прогнозира, че световната търговия ще
нарасне до 9,5% през 2021 г. Възобновяването на
икономиките вероятно ще спомогне за повишаване на потребителското търсене и ще насърчи растежа на спедиторския пазар. Нарушаването на веригата на доставки, ограниченият капацитет и вълните от вируса ще продължат да
оказват влияние върху търговията. Продължаващите прекъсвания се отразяват в прогнозите на
COVID Recovery Tracker за 2021 г. (CRT21). За спедиторския пазар в глобален мащаб се прогнозира, че
ще нарасне едва с 1,9% спрямо 2019 г. В средносрочен план се очаква пазарът да нарасне с годишен
темп на растеж от 5% в периода 2020–2024 г.

УПРАВЛЕНИЕ
Store IT
НА СКЛАДА
•Доказана WMS система от най-висок клас
на разумна цена
•Безпроблемно внедряване и бързина
на системата
•Пълна автоматизация, RFID управление
и складови роботи
•Оптимизация на транспортните задачи
и маршрутите
•Поддържане на различни фирми
в един склад
•Системата работи на Windows/MS SQL
или безплатните Linux MySQL платформи
•WEB базиран интерфейс, възможност
за работа от различни устройства
•Основни ERP функции: ценообразуване,
поръчки, доставки, фактуриране,
производство
•Интеграция с всички видове ERP системи
(SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)

Системата се предлага и като месечен
абонамент без първоначална инвестиция.
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6
• 02 439 82 61 • 0888 588 111
ENGINEERING
• sales_ifd@ifd-sofia.com
www.ifd-sofia.com
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България е част
от Connecting Europe Express
БДЖ се включва в инициативата Connecting Europe
Express, която ще бъде едно от най-емблематичните събития за популяризиране на железопътния
транспорт в Европейската година на железниците. Влакът, който ще свърже символично цяла Европа, започва своето пътуване на 2 септември
от Лисабон (Португалия) като страна, председателстваща Съвета на Европейския съюз, и ще премине през столиците на страните членки на ЕС в
периода до 30 септември. В България експресът ще
пристигне от граничния пункт Кулата – Промахон
на Централна гара София късно вечерта на 15 септември и ще отпътува на другия ден следобед
през Искърското дефиле и по маршрута Мездра –
Горна Оряховица до Русе, откъдето на 17 септември ще продължи към Румъния.

Сертификати за превоз
на етерични масла
България е световноизвестна с производството и
износа на розово масло. За да стигне ценният продукт до клиентите, е необходимо да се спазват
строги правила при опаковането и транспортирането, защото етеричните масла се квалифицират като опасен товар заради специфичния химичен състав и биологична активност.
Димчо Димчев, управител на карго-партнер България, обяснява в детайли процедурата на транспорт на ценния продукт: „Ако искаме да транспортираме етерично масло по въздух, първо трябва да имаме сертификат IATA DGR (Регламент за
международната асоциация за въздушен транспорт за опасни товари). Той е основният документ на глобално ниво, когато става въпрос за безопасност при въздушен транспорт. Производителят/изпращачът пък трябва да предостави MSDS
(Информационен лист за безопасност на материалите), издаден от оторизирана лаборатория след
извършване на необходимите анализи. Това е технически документ, който съдържа цялата необходима информация за веществото, което се транспортира, и определя нивото на опасност за хората и околната среда.“
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Изключително бързо отговаряме
на предизвикателствата
Румен Иванов,
изпълнителен директор
на DHL Express България
Той вярва в изконните морални ценности като доброта и човечност. Като личност е организиран,
дисциплиниран и изключително лоялен към компанията, в която работи вече 23 години.
Благодарен е на шанса да черпи опит от страхотни професионалисти, преминал е десетки
вътрешнофирмени обучения и определя мениджърския си стил като консенсусен. СРЕЩАТА НА
КАФЕ с Румен Иванов беше излъчена на живо през Facebook страницата на списание ЛОГИСТИКА и
ако сте я пропуснали, можете да я гледате в YouTube, като сканирате QR кода от тази страница.

И

нтервюто на живо, проведено на 20 май (Световен ден на пчелите), започна с асоциация на
водещата Снежина Баджева, която сравни голямото и добре организирано семейство на DHL с кошер, в който работят в синхрон и синергия повече от
380 000 служители в над 220 страни по света.
„И ние, подобно на пчелното семейство, се грижим един за друг, както и за нашите клиенти, за да
може международната търговия да е жива – прие
с усмивка сравнението Румен Иванов. – Това, което
ни прави успешни, е грижата един за друг, помощта
един към друг и екипността. Неслучайно един от слоганите на DHL e As one (Като един). За мен е изключително важно в екипа да има взаимно доверие и взаимно уважение.“
Първите въпроси в интервюто на живо бяха за
пандемията и предизвикателствата, пред които бяха
изправени веригите на доставки.
„Предизвикателствата никак не бяха малко. В началото на пандемията търговската авиация остана приземена. Карго потоците стояха на летищата и
беше много тъжно за всички нас. На предния фронт
в кризисната ситуация останаха експресните мрежи
като нас и търсенето за нашата услуга нарасна драматично. Основното предизвикателство беше да осигурим необходимия капацитет, за да обслужим всички,
което се обръщаха към нас. Във времето на световна пандемия глобалните логистични вериги доказаха
своята изключителна важност и значимост. Ние имахме щастието да се преместим в нов логистичен център, преди да удари кризата, така че по отношение
на складови пространства и процеси не изпитахме никакви затруднения. Но предизвикателствата като капацитет бяха изключително сериозни. Въведохме съботен полет от и до България, а през втората половина
на 2020 г. – в контекста на съживяването на индустриите, започнахме да обслужваме клиентите си с втори
карго полет, който започна на редовна дневна линия
да излита и да каца в България“, коментира нашият
събеседник.

Разговорът продължи с темата за ваксините и режима, по който се транспортират подобен род товари, където куриерската фирма няма право на грешка. Фактите показват, че чрез мрежата на DHL вече са
превозени над 200 млн. ваксини, а в България – над
1 милион, и всяка седмица числата растат.
Разговаряйки за инфраструктурата и адаптивността
на куриерската компания при кризи, събеседниците
стигнаха до „горещата“ тема – новият логистичен център, който ще бъде изграден в Пловдив.
„Проектът вече е на ниво тръжна процедура и отговаря на всички съвременни глобални стандарти на
компанията – сподели Румен Иванов. – Макар и без
непосредствена близост до перона на летището, ще
изградим логистична база по съвременните глобални стандарти на компанията. Представете си нещо
като умалено копие на високотехнологичния логистичен център на Летище София. Имаме планове за разширение в нови офиси и в много други градове на
страната.“
Разговорът течеше непринудено и премина през
много теми: за дигитализацията като част от дългосрочната цел за устойчиво развитие на компанията,
за B2B и B2C доставките, за стратегиите при излизане от криза, за предизвикателствата при доставките от
и за Обединеното кралство след Брекзит, за умението
на мениджъра и неговия екип да се състезават и побеждават, за корпоративните ценности и иновативните инициативи в полза на хората.
Във видеото в YouTube, достъпно и на нашите сайтове, можете да чуете още: кога е 30-ият рожден ден
на DHL Express България; докога продължава конкурсът за име на царицата майка в кошерите, осиновени
от екипа; каква нова куриерска апликация ще бъде
имплементирана.

VIDEO

СРЕЩИ НА КАФЕ се излъчва с подкрепата на
FROTCOM България.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА
СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2021
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Работим в екип и градим
партньорства с лично отношение
Олга Василевска, мажоритарен собственик и управител на MW LOGISTICA
Третото Live интервю в СРЕЩИ НА КАФЕ проведохме с трето поколение спедитор, работеща
майка, жена, която печели признание за обществената си дейност. От мястото, заредено с
фамилни ценности, управителят на MW LOGISTICA Олга Василевска сподели как се градят
спедиция, партньорства и екип с лично отношение и семейни традиции.

В
VIDEO

навечерието на Великден до редакцията на БТП –
Българска Транспортна Преса пристигна тайнствена кутия, в която открихме нетипични съставки за кафе. С тях мениджърът на MW LOGISTICA Олга
Василевска и водещият Мартин Славчев приготвиха освежаващ коктейл с кафе и тоник по време на Live срещата, която се излъчва през Facebook страницата на
списание ЛОГИСТИКА… И така, с по чаша кафе-коктейл, точно в 16 ч. стартира третата виртуална среща.
Олга е любител на хубавото кафе и сподели, че
е открила малко кафене, което посещава с приятели, a в офиса също предпочита да приготвя напитката
по специален начин – чрез студена екстракция (cold
brew). Тя избра да участва в интервюто от гореща точка – първия офис на фирмата, зареден с фамилни
ценности, традиции и добри мениджърски практики.

Тимът празнува 13
По време на 30-минутния Live streaming разбрахме
как бизнес дамата балансира между семейството и кариерата. Ролята си като майка на Екатерина (5 години) и
Борислав (3,5 години) Олга приема за основна. Именно
родителството є помага да преоткрие себе си и света.
Като свое първо дете бизнес дамата определя
MW LOGISTICA. Най-значим в работата за нея е екипът и през годините се учи как да го гради и съхрани. Фирмата за логистика и спедиция отпразнува своя
13-и рожден ден в края на месец май, а тимът отбелязва празника с преместване в нов офис.

Към e-commerce вълнђта
Логистичният терминал, който фирмата отвори няколко месеца преди пандемията, помогнал на екипа
8
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да отговори на предизвикателствата в обработването
на e-commerce пратки.
„Много бързо запълнихме склада – разказва мениджърът. – Стартирахме през ноември 2019 г. и до април 2020 г. запълнихме капацитета на терминала. Решихме да тестваме. Имахме ситуации на проба-грешка. Електронната търговия е съвсем различна от едно
стандартно комисиониране и складова обработка.
При нея е много важно да разполагаш със система,
която се синхронизира с ERP системата на клиента,
системата за следене на складовите наличности, която
също да се актуализира, и специален сетъп, с по-малки локации за комисиониране и със зона за проверка на поръчките.“
Олга Василевска сподели още за съществуващите и новите групажни линии, които фирмата стартира. Разказа как COVID кризата се е отразила върху мрежата на доставки. Една от темите, които вълнуват бизнес дамата, е дигитализирането на документите, които са от ключово значение за бранша.
Надникнахме и в централата на спедиторския концерн EMONS Spedition, който има дялово участие
във фирмата. Управителят сподели и как се постига
добавената стойност с лично отношение към партньорите и клиентите и на какво залага при подбора на кадри.
На финала на СРЕЩИ НА КАФЕ мениджърът
не пропусна да благодари поименно на тима на
MW LOGISTICA.
СРЕЩИ НА КАФЕ се излъчва с подкрепата на
FROTCOM България.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА
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Тайната на успеха е
в организацията
и оптимизацията
Христо Близнаков, мениджър на СТАД
Това, което ме плени в логистиката, е свободата на действие – всеки ден създаваш и организираш
нещо ново. Това сподели в СРЕЩИ НА КАФЕ Live Христо Близнаков, мениджър на СТАД, докато
отпиваше от билковия чай. Кафе пие само по време на бизнес разговори. Срещата беше
излъчена на живо през Facebook страницата на списание ЛОГИСТИКА. Фирмата е от 31 години
на пазара. Освен с логистика се занимава и с транспорт, спедиция и складиране, производство,
строителство и дори с биоземеделие.

Г

одината беше интересна и продължава по същия
начин – каза мениджърът на СТАД в разговор с
водещия Мартин Славчев. – Имаме късмет, че работим в браншове, в които бизнесът прие предизвикателствата на пандемията и нарасна.

Новата база
Новата складова база на СТАД в София, наречена
проект Логистика X, ще бъде открита официално през
юни, съобщи Близнаков. На покрива є ще бъдат монтирани фотоволтаични панели, които ще осигуряват
необходимата електроенергия за дейността, а излишъкът от нея ще се продава на свободния пазар. Така
тази сграда ще бъде не само пасивна, но и ще носи
приходи. В нея ще се предлагат 3PL услуги, към които
вече има голям интерес от клиенти.
„Това, на което наблягаме в нашите сгради, е
функционалността – обясни събеседникът. – Непрекъснато черпим опит от нашите западни партньори
и вземаме решения как да оптимизираме процесите.
Всяко едно спестено движение в склада не само пести усилие на работника, но и средства.“
Новата база се намира на много комуникативно място, близо до Северната скоростна тангента и
бул. Ботевградско шосе. За улеснение на изходящите доставки от едната страна на сградата е направена
специална марина за бусове, които ще осъществяват
доставките до клиентите. От другата страна са рампите за камиони, каращи различни стоки в склада. По
този начин няма да има смесване на входящия и изходящия товаропоток.
В СТАД вече са планирали изграждането на нова
логистична база около София. Освен конвенционален склад, в нея ще има още хладилна и темперирана зона.

Важните компромиси
Транспортът е една от първите и любими дейности на СТАД. В момента фирмата оперира около 120 камиона. Основно с тях се правят курсове в Европа
– „вътрешно“, предимно в Германия и Испания. Като
противодействие на рестрикциите на пакт Мобилност
фирмата е направила свои бази в Испания и Португалия.
Компанията поддържа и групажни линии, които
обхождат цяла Европа – от Южна Гърция до Великобритания. За тяхната работа спомагат складовете им в
Бремен и Маастрихт, които позволяват да се оптимизира работата на линиите. Няма празни курсове, което дава възможност да се предлагат добри цени на
клиентите.
За Христо Близнаков тайната на успеха е в организацията и оптимизацията, както и в добрия екип.
Той е убеден, че компромисът също е важна дума за
всеки бизнес. Невинаги нещата стават така, както човек ги планира. Затова трябва да има компромис и от
двете страни.
Мениджърът сподели и за новата дейност на компанията – изграждането на търговски паркове в средни по големина градове, които се приемат много добре от местните жители. В момента фирмата е изградила търговски парк в Дупница и строи още един в
Пирдоп. В края на годината ще започне изграждането
на търговски парк и в Смолян.
На раздяла Христо Близнаков пожела успехи на
всички и призова транспортния бранш да бъде единен, за да остане България силна транспортна държава.

VIDEO

СРЕЩИ НА КАФЕ се излъчва с подкрепата на
FROTCOM България.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА
СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2021
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Метрика влезе в нов логистичен
фулфилмънт център
Българската компания Метрика, част от международната група на френския пощенски оператор
La Poste, откри нов логистичен център за комплексно складово съхранение и фулфилмънт услуги
в областта на електронната търговия.

Ц

ентърът се помещава на обща площ 1900 кв.м
в Индустриална зона София – Божурище. Той
е в сграда под наем, а направените инвестиции в базата надхвърлят 100 000 евро.

На три пазара
В склада се предлага изцяло завършено логистично обслужване за малки и средни предприятия
на 3 различни пазара – България, Гърция и Румъния,
нова и голяма складова база за палетажно съхранение
и контрол, фулфилмънт услуги за обслужване на онлайн търговски магазини, опаковане и експедиране на
пратки, работа с клиенти.
През 2020 г. Метрика отчита двойно повече поръчки в България спрямо 2019 г., а 50% от поръчките, обработени през цялата 2020 г., са обслужени само през
първото тримесечие на тази година.
В новия център ще бъде предлагана пълна палитра
логистични услуги, които улесняват търговските компании в тяхното стоково съхранение и контрол на дистрибуцията към крайните клиенти. Изградената от Метрика система на работа за складов мениджмънт и фулфилмънт услуги вече е напълно разгърната в новия център и позволява комплексно обслужване на поръчките в един електронен магазин – приемане (входиране) на дадена поръчка през онлайн канал и складово
позициониране, създаване на списък с нейните необходими елементи (т.нар. процес на Packing), събиране
на поръчката (Picking) и пакетиране по стандартите на
съответния магазин, изготвяне на товарителница и придружаващи документи, заявка и предаване към куриерска компания (по избор на клиента). Системата на
Метрика включва и допълнителни услуги, като оглед и
обработка на върнати пратки, сортиране и експедиране на пратки както в България, така и в чужбина.

Израстване
„Преди 2 години взехме решение да преместим
логистичния център на място с много по-голям капа10
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Мариан Шейтан и Милена Рамчева
цитет, за да предложим завършен модел за работа на
бизнес секторите с доставки – споделя Милена Рамчева, изпълнителен директор на Метрика. – Търсенето на складово пространство, което да отговаря на нашите стандарти, отне повече от година. Новият център позволява съхранение на над 2000 палета, а за
клиентите, които използват фулфилмънт услугите ни,
капацитетът на обслужваните поръчки се увеличава до
над 7000 пратки на ден. Като част от международна
група с експертиза, дългогодишен опит и подкрепа за
растеж превръщаме складовата база в регионален хъб
за обслужване на компании, които продават на 3 пазара в региона – България, Гърция и Румъния.“
Подобен ход предприема и компанията майка на
Метрика в Румъния – Медияпост Хит Мейл. „Следвайки тенденциите за нарастване при онлайн търговията,
увеличаваме три пъти складовите си площи през последните пет години в Румъния – коментира Мариан
Шейтан, изпълнителен директор на дружеството. – Избрахме да разширим капацитета на склада в Румъния
до 12 000 кв.м и да се преместим в нов склад в България, тъй като логистичните потоци на електронната търговия и промоционалната логистика и в двата географски района продължават да се развиват бързо.“
Васил ВАСИЛЕВ

12
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Индустриалните площи
са звездата на инвестиционния пазар
Владимир Гюрджиев, директор за България на СТР Invest

Той винаги е работил целенасочено да доведе в България институционален инвеститор
и в момента е изключително удовлетворен, че е част от мениджърския екип на СТР –
един от най-големите дивелъпъри на индустриални паркове в Централна и Източна
Европа. Опитът, който е натрупал в сферата на бизнес недвижимите имоти, го прави
целеустремен и мотивиран. Казва, че сега е време да вложи всичко научено през годините
от колеги, от партньори, от всички, с които е работил по множеството проекти и сделки.
С Владимир Гюрджиев разговаряме за проектите и добрите практики на СTP, за уменията на
мениджъра да открива точния имот и точните хора.
– Г-н Гюрджиев, да започнем с нещо актуално – в доклад на Prologis Research се сочи, че се
очаква да се създаде глобално търсене на поне
3–4 млрд. кв.м модерно логистично пространство в
следващите 5 години. Голям шанс ли е това за инвестиционните компании?
– Определено можем да говорим за значително
повишаване на интереса към индустриалните активи
и основно към складовите проекти в световен мащаб.
Всички проучвания и реални пазарни данни сочат за
ръст в търсенето и като резултат – увеличение на броя
на новите проекти. На повечето пазари се наблюдава и ръст на наемните цени. Със сигурност можем да
говорим за липса на негативни последствия от Ковид
12
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кризата конкретно върху този сектор. Нивата на доходност на сделките с индустриални проекти в момента достигнаха, а в някои страни и изпревариха доходността на офисните и ритейл проектите – нещо
невиждано досега. Тази тенденция има по-слабо отражение в България заради обема на пазара като цяло и
по-слабата икономическа активност. Но и у нас в момента има много нови индустриални проекти и спекулативни логистични площи, както и повече инвестиционни продукти на пазара, което ще доведе до повече инвестиционни сделки.
В момента индустриалните площи станаха звездата в инвестиционния пазар, защото устойчивостта на
този сегмент се оказа много висока.

МЕНИДЖМЪНТ 13

«В стандарта на СТР Invest има 5 типа сгради, които могат да отговорят
на всякакъв тип запитване – от R&D центрове и лаборатории, през производствени
халета, поточни линии, FMCG и cross dock складове, до напълно автоматизирани
дистрибуционни хъбове за електронна търговия или хладилна логистика.»
– СТР Invest избра България за седмата страна в
своята мрежа. Защо?
– СТР Invest следва целенасочена политика да
бъде водещ играч в този сектор в региона на Централна и Източна Европа. Ние искаме да осигурим на
своите клиенти стандартното си качество и услуги в
целия регион, включително в България. Не на последно място в България досега липсваше институционален международен дивелъпър и ние взехме инициативата да бъдем първи. Решението е резултат от дългосрочно проучване и наблюдение на конюнктурата на
местния и регионалния пазар и положителната прогноза за потенциала му. И още нещо важно – CTP е
голяма и корпоративна структура, но ние продължаваме да бъдем верни на предприемаческия дух и искаме да бъдем първи, да спомагаме за създаването
или оформянето на пазара, като допринасяме с ноухау, добри практики и достъпа си до клиенти. Нашето
присъствие и развитие в страната е полезно за всички
участници на пазара.
– Плановете на българското поделение на СТР
Invest бяха да достигне 100 000 кв.м наети площи
до края на 2021 г. После дойде пандемията. Промени ли тя плановете и какво се случи досега?
– Със сигурност мога да заявя, че не сме подменили плановете си, а само сме актуализирали стратегията за постигането им. Естествено, внимателно следим случващото се, но както вече споделих в отговора си на първия Ви въпрос, пандемията няма негативен ефект върху сектора, който за СТР Invest е основен предмет на дейност. Плановете ни за 100 000 кв.м
продължават да бъдат актуални и работим много сериозно за постигането им. Има още половин година,
което е и много, и малко време, но вярвам, че ще
постигнем целите си. Да не забравяме, че освен органичния ръст посредством строителство има и други пътища за постигането на тази цел. Към момента
ние вече сме реализирали една инвестиционна сделка с актив в района на софийското летище – складовата база, която придобихме от и отдадохме обратно
под наем на DSV Road. Това беше изключително важен ход за нас, понеже материализира присъствието
ни, а също е и добър пример за начина, по който взаимодействаме с клиентите си. DSV за нас са ключов
клиент, групата е наемател на складове на CTP в няколко парка в редица държави, а вече и в България.
Същевременно ние приключихме и две сделки с покупка на терени, на които ще реализираме първите си
два логистични парка в София.
– Кои райони избрахте за първите инвестиции
на СТР Invest и защо?
– И двата ни проекта се намират в очертанията
на града, в непосредствена близост до Околовръстния път на София и ключови булеварди, имат удобни
връзки към магистралите Хемус, Тракия и Европа, както и Северната скоростна тангента. В непосредствена близост сме до гъстонаселени жилищни райони и

градски транспорт. Твърдо вярваме, че т.нар. last mile
logistics или градската логистика има обещаващо бъдеще и сериозен потенциал в София и това е картата, на която твърдо залагаме. Придобитите терени ни
дават възможност да изградим над 200 000 кв.м РЗП,
което се припокрива с плановете ни за следващите
няколко години.
– Има ли в момента достатъчно добри терени за
закупуване и развитие на индустриално-логистични
паркове в София и близо до София?
– Парадоксално, но подходящи терени, от една
страна, има много – в София и около София се предлагат огромни пустеещи площи. От друга страна, добри предложения почти няма, защото наличието на
терен на дадена локация не е достатъчна предпоставка за развитието на успешен проект. Добрият терен
трябва да има удобна и лесна свързаност с пътната
мрежа, наличие на инфраструктура, административна
подготвеност (подходяща регулация и зониране), липса на тежести – защото иначе решаването на проблеми, свързани с посочените фактори, може да отнеме
години. До голяма степен всичко това е и причината за липсата на интерес от страна на международни
компании и малкия брой сделки с парцели.
– Висока ли е цената на земята?
– Годините на първия имотен бум (между 2002 и
2007 г.) в България оставиха един много сериозен негативен ефект, който продължава да се усеща и до
днес – изкуственото надуване на цените. Реалното
ценообразуване има два основни принципа – оценка посредством пазарно сравнение, за което е необходимо да има сделки със сравними имоти в същия район. Когато такива сделки няма или те не са
достатъчно, се оценява възможната доходност на актива (бизнеса), изграден върху дадения имот. Преди
2007 г. всеки парцел в София и околията беше нарочен за бизнес парк или мол, което доведе до изкривени ценови очаквания, а някои имоти, с които са били
сключени реални сделки на завишени цени, бяха задълго изключени от нормалния икономически цикъл.
В момента върви процес на отрезвяване и много собственици разбират, че имотите им, набедени някога
за място на следващия мол, обективно никога няма
да се реализират. Но така или иначе, спрямо обема
на реалните транзакции, цените на земята за индустриални цели са високи и не отговарят на даденостите на терените. Терените за индустриални цели няма
как да струват колкото терените за жилищно строителство или офиси, най-малкото защото ние не се възползваме от максималния КИНТ (коефициент на интензивност на застрояването), нашите сгради са еднообемни. След това идва ред на инфраструктурата – тя
е с по-високи параметри и следователно е по-скъпа,
и не на последно място са наемите – те са най-ниски
в сравнение с тези на другите типове площи, следователно един добър и прагматичен индустриален проект
не може да започне от висока цена на земята.
СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2021
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– Формулата е тайна. А тайната е, че имаме 25 години трупан опит, винаги сме позиционирани близо
до клиентите си и сме готови да им предложим още
нещо, не допускаме никакви компромиси с качеството на сградите си, предлагаме високостандартизиран
продукт без значение от локацията. А локациите ни са
винаги внимателно подбрани, предлагаме на наемателите си услуги с добавена стойност и не на последно
място заставаме с имиджа и ресурсите си зад всичко,
което правим.
Също така трябва да кажа, че СТР е компания,
дългосрочно свързана с парковете си. Крайната ни
бизнес цел не е да продаваме, а да стопанисваме. Затова целим да получим най-високото качество от самото начало и във всеки детайл. Защото след 5, 10
или 20 години дадената сграда ще продължава да
бъде наша и ще продължава да бъде част от нашите
парк и портфолио.
Концепцията ни е да гарантираме на клиентите си продукт със същите характеристики и качество без значение от локацията. Когато си дългосрочен
собственик на даден актив, целта ти е да получиш
най-високото възможно качество още от момента
на започване на строителството. Клиентите ни висо-

«Осемдесет процента от новия ни бизнес идва от съществуващите ни клиенти.
Това означава, че сме добри в това да разбираме какво искат клиентите,
кое е правилното място за дадения бизнес и сме достатъчно
предприемчиви да поемем риска да бъдем първи.»
– Към кои индустриални сфери насочвате проектите?
– Над 70% от нашите клиенти са компании, пряко свързани с логистиката и дистрибуцията на стоки и
търговията. Ние сме винаги клиентски ориентирани, а
сградите, които строим, са изключително универсални
и качествени, за да покрият широк спектър от изисквания. Имаме и много клиенти в сферата на леките производства.
В стандарта на СТР Invest има 5 типа сгради, които
могат да отговорят на всякакъв тип запитване – от R&D
центрове и лаборатории, през производствени халета и поточни линии, през FMCG и cross dock складове
до напълно автоматизирани дистрибуционни хъбове за
електронна търговия или хладилна логистика.
– Кой от проектите е в най-напреднал стадий?
– В момента екипът ми работи по три проекта,
свързани със започване на строителни работи. Планираме в периода между юни и септември да получим необходимите одобрения и да започнем строителството и на трите обекта. В началото на 2021 г. възложихме проектирането и сега сме готови с работните проекти и сме пред обявяване на търговете за
строителните дейности.
– Каква е формулата на СТР Invest за създаването на индустриален парк?
14
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ко оценяват това, защото то съвпада и с техния интерес да нямат прекъсвания на дейността и да имат
оптимални оперативни разходи, свързани с работата на склада.
– В какво сте най-добри?
– СТР е жив организъм, който постоянно се развива и расте. В момента притежаваме и управляваме
над 6 милиона квадратни метра сгради, в които сме
настанили над 700 компании, които се развиват заедно с нас и ние с тях. Осемдесет процента от новия ни
бизнес идва от съществуващите ни клиенти. Това означава, че сме добри в това да разбираме какво искат клиентите, кое е правилното място за дадения
бизнес и сме достатъчно предприемчиви да поемем
риск да бъдем първи.
– По какви стандарти работите?
– Компанията ни прилага най-високите международни стандарти за качество. Сто процента от портфолиото ни е сертифицирано по BREЕAM. Но най-вече
спазваме стандартите на СТР Invest. Както вече казах,
компанията ни има над 25 години опит в изграждането на индустриални бизнес паркове и този опит е основополагащ в създаването на професионални стандарти, покриващи всеки аспект от дейността ни от начина,
по който сключваме сделки, през строителния процес
и до дългосрочните взаимоотношения с клиентите ни.

МЕНИДЖМЪНТ 15

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Секторът на бизнес недвижимите имоти е дълбоко закодиран в ДНК-то на Владимир Гюрджиев. Почти няма аспект на бизнеса с имоти, в който да не е взел
дейно участие: от банково финансиране на проекти,
през онлайн портал за недвижими имоти, отдаване под
наем на складови и офис площи и предоставяне на 3PL
услуги, до посредничество и консултиране на инвестиционни проекти от момента на изграждането до крайната им реализация. Гюрджиев консултира и подпомага голям брой ключови проекти, които оформят модерния облик на индустриално-логистичния пазар в България. През 2019 г. професионалистът поема ново предизвикателство и застава зад кормилото на българското поделение на СТР Invest – един от най-големите дивелъпъри на индустриални паркове в Централна и Източна Европа. Плановете на компанията включват изграждане на
мрежа от логистични паркове в София, а в бъдеще и на
други ключови локации в страната.

«Твърдо вярваме, че т.нар. last mile logistics, или градската логистика,
има обещаващо бъдеще и сериозен потенциал в София
и това е картата, на която твърдо залагаме.»
Смятам, че нашето присъствие ще помогне за подобряване на цялостната конюнктура на пазара на
индустриални имоти у нас. Защото ние идваме с ноухау и размах, които не са обичайни за нашия пазар.
Реално ние ще допринесем за по-високата конкурентоспособност и за по-доброто възприемане на страната ни от международните компании. Това е така заради доверието към нас и гаранциите, които даваме, че
сроковете и изискванията на клиентите ни ще бъдат
спазени. СТР е разпознаваем институционален дивелъпър и всеки нов потенциален клиент в региона ще
погледне на възможността да установи бизнеса си в
страната ни с други очи.
– Напоследък все по-често се използва един
нов термин – разработчик на склад. Какво означава това?
– Това сме ние! Ние разработваме складове, ние
създаваме паркове и бизнес среда. През 21 век складът трябва да отговори на много повече изисквания
от просто място, където стоката се съхранява. Ефективността на операциите има все по-голямо значение
в контекста на цената, бързината, липсата на грешки и
т.н. Не на последно място, както и при офис площите
се гледа много по-взискателно на логистичния парк и
склада като на работна среда за хората. Ние сме тези,
които се грижат всички тези изисквания на клиентите
да бъдат удовлетворени. Бизнесът трябва да бъде до-

волен от оперативните резултати и ефективността на
операциите, а хората – от работната си среда.
– Как се печели клиент днес, когато много от
процесите се случват онлайн? Необходимо ли е пак
да си каляте обувките за работа на терен?
– Онлайн средата само спомага, но в никакъв случай не заменя процесите, случващи се на място. Добрият дивелъпър е тясно свързан с терена, със строителната площадка, с парка. За разлика от градския
денди – калта по обувките е признак, че сте срещнали правилния дивелъпър. Клиентите и сега, и преди 50 години са се печелили по един и същи начин
– с внимание, изслушване и вникване в изискванията
им, и най-важното с гъвкавост, комбинативност и подобри условия.
– Какво от досегашния опит на консултант Ви помага като мениджър на инвестиционна компания?
– Няма излишни знания и умения. Много от
принципите на правене на бизнес и стандартите на
работа са същите. Но да бъдеш от тази страна на игрището е наистина привилегия. Създаването на нов
продукт от нулата е много предизвикателно и същевременно носи несравнимо удоволствие. Като консултант често съм изпитвал удовлетворение от успеха на клиентите си, но сега е различно. По-лично е.
По-ангажирано.
СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2021
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«Нивата на доходност на сделките с индустриални проекти
в момента достигнаха, а в някои страни и изпревариха
доходността на офисните и ритейл проекти – нещо невиждано досега.»
– Какво са за Вас предизвикателствата?
– Предизвикателствата са интересен начин да се
опознаеш. Защото, ако живееш в изключителен комфорт и се занимаваш само с това, което не те подлага
на изпитание, може да загубиш представа за това на
какво си способен и как можеш да реагираш в една
по-изискваща и рискова обстановка. Не искам по никакъв начин да кажа, че обичам постоянно да се намирам под стрес, но от друга страна оценявам предизвикателствата като предпоставка да се видя в найдобра светлина. А когато човек се пребори и види положителен резултат, чувството е доста приятно.
– Как сформирахте екипа си? На какви професионални и личностни качества държите?
– В момента разполагам със страхотен екип от
изключителни професионалисти. По-голямата част от
екипа са отговорни за строителството, но имаме и
силна административна подкрепа. Има хора, с които съм работил и преди по различни проекти и са ми
направили добро впечатление, но всички са избрани
след сериозен конкурс. Много съм щастлив от това,
че имах възможността да изградя екипа от нулата –
така мога само да се наслаждавам на взаимодопълването и синергията между хората.
Желанието за резултати е много високо у всички.
Силно вярвам в потенциала, който има всеки член на
екипа, защото това са точните хора за тази работа.
– Казвате, че секторът на бизнес недвижимите
имоти е дълбоко закодиран в ДНК-то Ви. Благодарен ли сте на този код?
16
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– Попаднах в сферата на бизнес имотите случайно, но и необратимо – обичам това, което правя, и го
правя със страст. След 15 години в бранша съм бил от
всички възможни страни на този бизнес и мисля, че
най-интересното предстои. Благодарен съм на всички хора, с които съм се срещнал професионално през
тези години – те са ми показали как се правят и как не
се правят нещата.
Да работя в СТР за мен е чест и предизвикателство, защото изискванията са много високи. Аз съм
част от топ 30 на мениджмънт екипа на компанията
на международно ниво и тези 30 експерти са наистина впечатляващи хора. Когато заедно обсъждаме проекти или казуси, се създава творческа среда, в която
виждаш как разсъждават хора с много висока и уникална експертиза, учим се един от друг и винаги се
стремим да дадем максимума от себе си, за да намерим най-вярното решение.
– Преди 6 години в едно интервю Ви попитах
за какво мечтаете? Отговорихте ми: „Искам с гордо изправена глава да вървя по своя път и дори хората, които не ме харесват, да не могат да кажат
нищо лошо за мен.“ Каква е днес мечтата Ви?
– Вярвам, че успявам да балансирам и да бъда
себе си, без да накърнявам другите. Старая се всеки ден да правя неща, които променят заобикалящата ме среда към по-добро, и мечтая все повече хора
да го правят, за да можем наистина да усетим промяната.
Богиня МАТЕЕВА

https://ecustoms.sgs.com
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Как българските традиции
се превръщат в cool отвъд Океана

Предприемаческият нюх на Атанас Вълев нарежда продуктите Trimona на
рафтовете на престижни магазини в САЩ
Само с един онлайн разговор правим обиколка на ферми на амиши в Централна Пенсилвания,
разглеждаме млекокомбинат и големи хладилни складове и стигаме до рафтовете на престижни
американски вериги. Върху тях намираме кофички българско кисело мляко Trimona. Наш гид е
Атанас Вълев, предприемач родом от Пловдив, който ни илюстрира сложната верига на доставки
на бързооборотни хранителни продукти в страната на неограничените възможности.

Д

а си приготвиш кисело мляко в домашни условия не е необичайно и почти всеки българин в
Америка го прави. Но да „качиш“ продукцията
си на рафта на луксозни вериги в САЩ и да се конкурираш с гръцкото цедено кисело мляко – това вече е
сериозен успех, който от Trimona Foods успяват да постигнат след години, посветени на тестове, сертификации, множество промоции и десетки разговори с клиенти и крайни потребители.
Свързваме се с агроинженера по тропично и субтропично земеделие Атанас Вълев, който преди близо 30 години заминава за САЩ по програма за обмяна на опит на проф. д-р Христо Мермерски. Впоследствие успява да получи виза за работа и се установява отвъд Океана. Воден от емоцията и без конкретен
бизнес план, прави първи стъпки към основаване на
собствена фирма преди близо 13 години.

Още в началото на разговора разбираме, че работата му е свързана с постоянни пътувания, затова бързаме да го попитаме как във време, когато се препоръчва
социална дистанция, управлява бизнеса си. Научаваме,
че е необходимо на място да се проследява всяка стъпка по веригата, особено когато си чакал да видиш продукцията си на рафтовете на големи супермаркети години наред. От фермерите и майсторите в производствената база, използващи точна рецепта, през дистрибуторите и брокерите до закупчиците – всеки един заема важна роля в сложната верига на доставки.

Пилотните доставки
Пловдивчанинът също дълги години е приготвял
кисело мляко в дома си. Окуражаван от приятели, започнал да продава по няколко палета, стартирайки от

ХАОС ПРЕД БУРЯ
През 2020 г., когато COVID-19 се разпространява в САЩ, населението започва да изкупува продукти,
точно като пред буря или ураган, които са характерни за географския регион. Рафтовете се изпразват, а заявките и продажбите в първите две седмици се удвояват. Но камионите на дистрибуторите нямат възможност да натоварят поръчките от всички продукти и превозват само една трета от тях. Курсовете стават поредки, защото голяма част от шофьорите са изплашени.
„Беше голям хаос. Първо поръчките се умножиха, след това паднаха. Последва възстановяване. През
цялото време произвеждахме, но нямаше кой да дойде до склада, за да вземе продукцията и да я достави до магазините. Поръчките бяха завишени, количествата - изчерпани, а хората пазаруваха повече, отколкото беше необходимо. Но пандемичната година беше доста успешна за нас. Имахме ръст от около 25%.
Сега логистиката се нормализира и се връща към предипандемичния начин на работа“, разказва основателят на Trimona Foods Атанас Вълев.
18
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Атанас Вълев, основател на Trimona Foods:
„Вървим с науката напред. Не забравяме традициите,
но сме и cool (готини) и успяваме да привлечем
вниманието на милениум поколението.“
дукцията, а фермите и мандрата са изпълнители на
нашата рецепта и поръчки“, обяснява предприемачът. Всеки фактор трябва да бъде взет под внимание
и отчетен при производството на млечни продукти и
транспортирането им, особено когато посочваш, че
си 100% био. Няколко пъти в годината се минава
през строги проверки от регулаторните органи.

От кравеферми на амиши до хладилния склад
фермерски пазари. Киселото мляко, което произвежда е био, органик, не съдържа ГМО и съответно изисква определени сертификации. За да започне масово производство, трябва да се разполага с животни,
ферма, мандра… За целта бизнесменът намира мандра-партньор, сертифицирана от регулаторните органи като биопроизводител. Той споделя с тях ноу-хау и
рецепта как се приготвя киселото мляко и контролира
всяка стъпка от производствения процес.
„Имали сме много провали и успехи, като всяко
начало – разказва Атанас Вълев. – Сред най-важните
въпроси беше къде ще продаваме и как ще доставяме продукцията. Тогава нищо не знаех за supply chain
(верига на доставки)“.
За да увеличи доставките, той се свързва с български дистрибутор, базиран в Чикаго, който извършва пласмент на кофичките кисело мляко до т.нар. етнически пазари. Но пловдивчанинът се устремява
към mainstream market (основен пазар), защото именно там пазаруват най-често крайните потребители на
продукти, подобни на неговия. След денонощни проучвания и разговори предприемачът намира четири
биомагазина в Ню Йорк. Всеки от тях поръчва по два
кашона, като един кашон съдържа 6 кофички с кисело мляко. Тогава Атанас живеел на два часа път от
Манхатън и си припомня как с няколко хладилни чанти извършвал сам доставките. Това продължило около
8 месеца, а най-трудно било да намери подходящо
място за паркиране, за да не го глобят. Доставка по
доставка бизнесът постепенно се развил, а конкуриращи се магазини започнали да дават поръчки.
С времето и съставът на фирмата се разраства
малко. „Ние правим контракта и маркетираме про-

В началото суровината се доставяла от 18 кравеферми. Сега те са сведени до две. Млекокомбинатът се свързва с ферми на семейства амиши, базирани в Централна Пенсилвания. Християнската общност
е известна с принципите си на работа и лоялността си
към клиентите, а също и с репутацията, че произвежда качествени продукти. По-голяма част от работата
амишите извършват ръчно, но за някои операции използват машини. Със суровината, доставена от тях, се
произвежда продукция, която се експедира до близо
1000 магазина – от големи вериги да малки бакалии, в
над 40 американски щата.
От кравефермите суровината се транспортира до
млекокомбината, базиран в Пенсилвания. При пристигане на млякото в производствената база се осъществява контрол на входящата суровина. Базата разполага със специално оборудване за производство.
Trimona има три поточни линии за пълнене. Едната е
за обикновено мляко в кофичка с голям размер. Втората е за малки млека, известни като superfoods. Третата линия е за бутилиране, с която се планира възобновяване на производството на айрян. Произвеждат се около 30 хил. литра на седмица (от 4 до 6 хил.
галона мляко).

Доставки до рафта
Готовата продукция се извозва от производствената база до голям централен склад, също в Пенсилвания, като в него се съхраняват продукти на много
и различни фирми. Ферми, мандра, централен хъб –
тези три точки са на около два часа път една от друга
с камион, което е особено удобно от гледна точка на
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ПРЕЗ ПОКОЛЕНИЯТА И ОПАКОВКИТЕ
Киселите млека Trimona се консумират от различни групи потребители. Производителят доставя найвече за български, балкански, арабски и руски потребители. При основния пазар могат да се наблюдават консуматори, водени от здравословния начин на живот. Таргет групи са българите и други европейци,
живеещи в Америка, които познават качеството на българското кисело мляко. Крайни потребители са и
хора от поколението Y, които са отворени да опитват нови продукти.
Освен с качество клиентите се печелят с опаковка и слогани, например „Нека гърците си имат философите, а киселото мляко оставете на нас“. Самата опаковка е от пластмаса, която се рециклира. Тя е доста
тънка и се „облича“ в картонен ръкав. Той прави кофичката по-устойчива и по този начин се ползва по-малко пластмаса. Ръкавчето може да се раздели от кофичка, а от вътрешната страна са отпечатани рецепти.
транспорта за щат с размерите на Пенсилвания. Всяко превозно средство, с което се транспортира стоката, трябва да отговаря на специалните условия за съхраняване и превозване на млечните продукти.
От централния хъб дистрибуторите превозват продукцията до своите складове, а оттам я пласират в
търговската мрежа. За mainstream market, Trimona
партнира с два основни дистрибутори. Единият извозва стоката до осем собствени склада, разположени по
двата бряга на Калифорния и Ню Йорк. Другият дистрибутор приютява стоката в четири от складовете си.
„В момента, в който киселото мляко напусне централния склад, ние вече нямаме контрол над него –
обяснява Атанас Вълев. – Магазините подават своите поръчки към дистрибуторите. Такава е обичайната
практика. Всяко звено има своята роля, а всяка една
част от веригата е много добре организирана. Пратките се следят чрез електронна система. Казуси, разбира се, възникват – закъснели поръчки, недоставени
пратки, изгубени кашони…“.
При прогнозиране на количеството произведена
продукция се разчита на дистрибуторски софтуер,
като се следи и историята на поръчките. Дистрибуторите прогнозират какво количество ще им е необходимо и го подават в заявките си.

Фактор срок на годност
Йогуртът обикновено е с кратък срок на годност
и дистрибуторът бърза продуктът да стигне до рафта
на ритейлъра колкото се може по-скоро от датата на
производството. За киселите млека Trimona се посочва, че са с най-дългия срок на годност в САЩ – три
месеца. Често агроинженерът се сблъсква със скептицизъм по отношение на срока на годност, но именно
той е сред „двигателите“, които привличат клиентите
и дистрибуторите. Пловдивчанинът обяснява, че няколко фактора играят важна роля по време на самия
производствен процес, за да се постигне тази дълготрайност. Единият е ферментационният процес, а другият – специфичният бленд от закваски. Готовата продукция се съхранява и превозва на температура от 2
до 4 градуса по Целзий в хладилни складове и камиони. „Ние сме длъжни да предадем продукта на дистрибутора с минимум 35 дни срок на годност“, отбелязва предприемачът.

Като на ревю
Брокерските компании са междинното звено между производителя и ритейлъра. Брокерите обикновено имат директни контакти със закупчиците. Връзката се поддържа най-често чрез имейли, тъй като за20
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купчиците са изключително заети и боравят с огромен асортимент. Понякога могат да минат седмици,
докато върнат обратна връзка. Много от тези брокери имат дългогодишни създадени контакти, а Trimona
работи с четири брокерски компании. Другите важни
хора са търсачите на местни продукти с високо качество, които също могат да препоръчат продуктите.
Много очаквани от всеки производител са т.нар.
ревюта. Те се организират само два пъти в годината –
през март и октомври. Преди пандемията, ако брокерът е успял да уреди среща, закупчикът се е посещавал на място в офиса. Понякога се посочва, че срещата ще се осъществи само с брокера. На нея са
представяни продуктът, неговото качество и ползи, цените и отстъпките. Конкуренцията е огромна и за да
се постави нов продукт на рафта, често трябва да се
„избута“ друг.
В Америка много е популярен терминът „безплатно запълване“. Това означава, че производителят предоставя безплатно продукт, който запълва рафта. Пренареждането на рафтовете в магазините също е от
ключово значение и е обвързано с ревютата. Буквално
за няколко часа рафтовете могат да се разместят – да
се вдигне един рафт нагоре или надолу, а на мястото на даден продукт да отиде друг. Всеки магазин има
своите критерии, а жаргонната дума disco е тази, която никой производител не би искал да чуе. Това означава, че ритейлърът прекъсва поръчките и доставките на продукта. Елементи като качество, цена, тренд –
нито един не бива да се подценява, ако искаш да се
задържиш на рафта.
Пловдивчанинът е водил доста битки, за да качи
продуктите си на рафта на престижни магазини в
САЩ. А победата, която му е донесла най-голям адреналин, е да види българското кисело мляко върху
рафтовете на американската верига за здравословни
храни Whole Foods Market. В техни магазини Атанас е
направил над 400 промоции, всяка една от по близо
4 часа. Тази дългоочаквана победа му отваря вратите
за последващото развитие на бизнеса.
Така Атанас Вълев, който по професия е агроинженер, по душа артист и музикант, в крайна сметка успява през годините да развие бизнес нюх, опит и знания, които обича да споделя. Затова и продължава да
усъвършенства рецепти и да ги тества в лаборатории.
Не спира и да се квалифицира, като дори сега преминава курс в Университета Корнел, след който ще
може да дава консултантски услуги. Според него в
комбинация с анализите и планиранията успешният
предприемач трябва да е и „малко мечтател“, а логистиката – „абсолютно точна“ във всяко начинание.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Технологична трансформация по часовник
Складовият комплекс Office 1 Superstore Logistics
изпреварва конкурентите в цяла Югоизточна Европа
Избираме в този брой да разкажем за иновативните решения в един логистичен хъб, който се
намира на стратегическа локация край Елин Пелин. Върху площ от 12 860 кв.м е издигнат модерен
складово-логистичен център, който освен с иновативна система за складиране и обработка
на стоките впечатлява и със стелажна конструкция на 22 етажа. С Елка Каменова-Цанкова,
председател на Кооперация „Панда“, и Георги Райчев – директор логистика и планиране, правим
виртуална обиколка из Office 1 Superstore Logistics. Мениджърите ни разказват за организацията
на логистичните потоци, споделят и плановете си за разрастване.

В

сички ги познаваме като магазините за канцеларски материали Office 1. Всъщност това е найголямата верига за офис продукти в България, а
в логистичния им хъб се обработва от най-дребната
гумичка за триене до най-голямата заседателна маса.
Портфолиото им включва още мебели, техника, храни и напитки, хигиенни продукти, рекламни материали и всичко останало, от което се нуждае един офис.
Следвайки последните тенденции за технологичен
прогрес и в стремежа си да изпреварва своите конкуренти, ръководството инвестира в откриването на
технологичен складово-логистичeн център в края на
2018 г. Нарастващото търсене от страна на клиентите,
обогатяването на портфолиото, иновативността и дигитализацията – на тези основи се стъпва при изграждането на хъба. За локация се избира Равно поле като
стратегическа точка между две магистрали и пространство с възможност за разрастване на площта, каквото вече е стартирано. Инвестицията в центъра към
момента възлиза на 20 милиона лева, а проектът е
сертифициран от Българската агенция за инвестиции
към Министерството на икономиката като инвестиция клас А.

Високи цели
Първото нещо, което прави впечатление, е технологичната конструкция на 22 етажа, която притежава
капацитет за обработка на 12 000 артикула. Хъбът разполага с 15 зони за комисиониране, но това е нещо,
което бързо може да се промени при необходимост.
На практика няма лимит в броя на зоните, стига да
може да се осигури физически достатъчно място за
всяка зона, а стоките се експедират от шест рампи.
„Желанието ни непрекъснато не само да следваме, но и да задаваме тенденции в света на бизнес
услугите е в основата на проекта Office 1 Superstore
Logistics. Ние винаги сме си поставяли все по-висоСЪДЪРЖАНИЕ 5• 2021
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Георги Райчев, директор логистика и планиране в Office 1:
„В сърцето на процесите стои изключително добре
сработен екип от професионалисти, а целта на
автоматизациите е да подпомагат
и оптимизират работата.“
ки цели по отношение на качеството си на работа и
удовлетворението на клиентите и това доведе до абсолютно навременното решение да изградим складово-логистичен център, който изпреварва конкурентите
ни в цяла Югоизточна Европа по отношение на своята автоматизация и технологични операции“, коментира Елка Каменова-Цанкова.
Част от логистичния комплекс е и печатната база
на Office 1. Тя е оборудвана с над 30 машини, повечето от които от най-ново поколение и с големи производствени капацитети. Печатната база е изцяло интегрирана с останалите складови процеси, което означава, че клиентите могат да обединят поръчките си
за рекламни материали с всички останали продукти от
портфолиото на компанията.

Together in motion

Елка Каменова-Цанкова, председател на Кооперация „Панда“:
„Да можеш да направиш и да защитиш един бизнес проект е
много важно, защото ти дава отправни точки за целите. Но
много по-важни са екипът, идеите, мечтите, високите цели и
начинът, по който подхождаш към тях.“

Собствено ноу-хау в софтуера
Складовата база е оборудвана с австрийска автоматизирана система за складиране и обработка на поръчки.
„Системата за складиране и изписване OSR Shuttle
е изключително важна за процесите в центъра, но
всъщност тя е малка част от цялата автоматизация“,
посочва Георги Райчев и допълва, че поточната линия,
която придвижва кашоните, също е от голямо значение. Системата се обслужва само от двама оператори и позволява обработката на 430 продуктови линии
за час на работна станция. Всички процеси извън OSR
Shuttle системата се извършват посредством мобилни
терминали, които значително улесняват работата на
складовите оператори и намаляват грешките почти до
нула. Всичко това се управлява от системата за складово стопанство, която е най-важният елемент от автоматизацията. Базирана на Microsoft Dynamics NAV,
в нея е вложена и голяма доза фирмено ноу-хау и на
практика би могло да се посочи, че екипът работи със
свой собствен уникален софтуер.
Характеристиките на всеки продукт са въведени в
системата, която го „разпознава“ независимо от неговите размери. Именно това е една от стъпките, която помага за минимизиране на грешките в поръчките
– автоматизираната система сама индикира дали в кашона е сложен правилният продукт.

Последна миля: home office

●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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Повечето от поръчките са B2B. Те включват доставки към бизнес и корпоративни клиенти, публична администрация, училища, детски градини, клиенти за износ, търговци на едро. B2C поръчките са помалко в сравнение с B2B, но постоянно се увеличават,
тъй като крайният потребител все повече търси разнообразни продукти.
Почти всички доставки се извършват от куриерски фирми. Услугите, свързани с доставка и монтаж на
мебели и столове, се изпълняват от други специализирани екипи. Това дава възможност за едновременно
изпълнение на много поръчки без значение какви са
обемът и сложността на монтажа.

През последната година, с активното навлизане на
home office работата, компаниите все повече започват
да поръчват продукти за домашните адреси на своите
служители. Резултатът е повече на брой по-малки поръчки, което не е затруднило екипа на Office 1, тъй като
автоматизацията на процесите позволява да се поеме
до 50% ръст в поръчките в рамките на всеки ден. При
продуктовите категории не е настъпила драстична промяна, но с разгара на COVID-19 кризата през 2020 г.
логично се увеличава търсенето на хигиенни продукти.
„В началото на пандемията всички компании искаха бързо да се запасят с големи количества маски и дезинфектанти, а същевременно хората пазаруваха все
повече онлайн с цел избягване на физическия контакт.
Ние бяхме подготвени и реагирахме бързо – хигиенните продукти са категория, която отдавна развиваме, но
именно в тази неочаквана ситуация се усети предимството на това да поддържаме големи наличности на
склад“, разказва Елка Каменова-Цанкова.
Рязко се е увеличило и търсенето на лаптопи, компютри и друга техника, необходима за работата от
дома. Част от компаниите правят и поръчки за ергономични столове и бюра за home office работата на
своите служители, като са подавани заявки за общо
количество, а последната миля за доставка са домовете на служителите. За един от клиентите в рамките на
2 дена са доставени налични ергономични столове и
бюра до над 230 адреса на служители.

Нов логистичен блок
През лятото ще стартира строителството на нова
сграда в рамките на логистичния парк. Тя ще бъде
предназначена единствено за предоставяне на складови услуги към други фирми. Нивото на автоматизация в новия логистичен блок се планира да бъде още
по-високо от това в настоящия хъб. Сред нововъведенията ще са и различни опции за опаковане на стоката и други съпътстващи услуги.
В сърцето на процесите обаче е мотивиран екип,
без който всички тези автоматизации не биха могли
да работят. Именно този сплотен екип от хора е найважният актив в складово-логистичния център.
Гена ЦВЕТАНОВА

ОТ ФРАНЧАЙЗЕР В СОБСТВЕНИК
През 2018 г. Кооперация „Панда“ официално
придобива всички права върху търговските марки от портфолиото на Office 1. Придобиването
на марката има няколко аспекта: трансформира
заплащането на годишните лицензионни такси в
собствен актив на компанията; дава възможност
за работа с марката по отношение на ребранд,
както и за реализиране на по-модерно и осъвременено представяне и по-широко приложение.
Има опция и за развиване на износа и разработване на международни проекти. Днес Office 1
има 38% пазарен дял, 68 магазина в България и
екип от над 500 души, а продуктовото портфолио
се състои от над 110 000 продукта.
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Контейнерните превози
след водовъртежа на кризата
Ще доплават ли до спокойните води цените,
слотовете и наличието на празно оборудване
Отменени плавания, недостиг в слотовете, рязък скок в навлата – така накратко може да
се опише състоянието на контейнерните превози от април 2020 г. до сега. Допълнително
неблагоприятно влияние върху бранша оказа инцидентът със затварянето на Суецкия канал.
Въпреки това морските превози на контейнери остават най-разпространеният начин за
транспорт на стоки от Далечния изток до Европа и Америка. Какво ще се случи по-нататък в
сектора? Този и други въпроси за контейнерните превози зададохме на специалисти от водещи
български логистични фирми. Вижте какво отговориха те в тази обзорна статия.

П

оследната година в контейнерния бизнес беше
изключително трудна и динамична както в трафика от и до България, така и за целия свят.
Сложната епидемична обстановка, която стартира от
Китай, но впоследствие обхвана и останалия свят, доведе до силни затруднения при всички участници във
веригата на доставки – превозвачи, търговци, спедитори и др.

Какво се случи?
„Станахме свидетели на усложнени условия, като
отменени отплавания, перманентна липса на контейнерно оборудване, недостиг на места на корабите,
които доведоха до безпрецедентен ръст в навлата по
внос от Далечния изток, а също и по износ генерално – констатира Антонио Маев, управител на Балкан
Лойд. – Има голяма несигурност и липсва предвидимост в процесите. Всичко това доведе до спад в контейнерния трафик на България на годишна база за
пръв път от доста години насам.“
Препятствията на автомобилния пазар принудиха
много от товародателите да диференцират логистичните си потоци или най-малкото да потърсят алтернативи в периоди на затворени международни граници, карантини за шофьори, национални ограничителни мерки. Това допринесе за повишаване на търсенето на вътрешноевропейски контейнерен транспорт.
Според Владимир Демиров, управител на Три
Старс, в контейнерооборота на страната ни през последната година могат да се отделят два етапа. Първата вълнђ на Ковид пандемията през пролетта на 2020 г.
принуди много европейски държави да затворят границите си. Неяснотата на ситуацията уплаши търговци и представители на транспортния сектор и голям
процент от сухопътния трафик премина към морски
транспорт. В резултат на това се покачи обемът товари в контейнери през черноморските ни пристанища.
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Това се запази като тенденция и през лятото на 2020 г.
В края на годината се усети задъхване на индустрията поради недостиг на контейнери на глобално ниво,
породен от големия брой задържани контейнери по
пристанищата. Тази тенденция рефлектира и на българския пазар – липсата на празно оборудване доведе
до спад в износа на страната.
Контейнерният внос за България произхожда традиционно и основно от „световните работилници“ в
Азия и най-вече от Китай и Индия, в по-малка степен
от страните от Средиземноморския басейн. Контейнерните линии, стремейки се да избегнат блокаж на
основни претоварни пристанища, като Сингапур, Хонконг, Коломбо и др., въведоха допълнителни такси за
тези пристанища.
Износът ни с контейнери е основно предназначен
за Далечния изток, Индийския полуостров, Източното
Средиземноморие, Северна Европа и Арабския залив.
Трябва да се отбележи, че цените за превози на контейнери от и за европейските пристанища се запазиха
сравнително стабилни. Това доведе до повишаване на
износа на стоки към тях.

Търсят се контейнери
Контейнерният трафик през българските портове
Варна и Бургас намаля само с около 4% в сравнение с цифрите от 2019 г. За Варна спадът е 13% спрямо 2019 г., докато в Бургас има 12% ръст. „Това, което се промени, са значителни нарушения на разписанията, закъснения, ролване на контейнери по големите хъбове – отчита Георги Иванов, търговски директор в ОЙРОПОРТ, част от ОЙРОШПЕД Груп. – Започналото рали на цените в превозите от Далечния изток през ранната есен на 2020 г. придоби драматичен
характер през следващите месеци. Навлото за 40“HC
футов контейнер скочи от средно 1700 щ.д. до над
10 000 щ.д.“
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КОНТЕЙНЕРИ – КАКВО СЕ ТЪРСИ?
Специалистите отчитат, че най-търсени са 40-футовите – HC (хай-кюб) или 40 DV контейнери, както и
20-футовите стандартни контейнери. Първите се търсят предимно по вноса у нас и по-малко за износ. За
България като страна, експортираща суровини, търсенето на 20-футови контейнери при износа е много
силно, тъй като те са подходящи за тежки и нискообемни товари, посочва Галина Динчева от Транстерра
Лоджистикс България. Наблюдава се и увеличение на превозваните товари, като храни, медикаменти и
други, които изискват хладилен режим, а оттам и по-високо търсене на хладилно оборудване.
„Най-търсени са контейнерите, които са налични в момента – смята капитан Димитър Демиров, управител на Трайдънт Фрейт. – При този недостиг на контейнери товародателите са принудени да търсят всякакви възможни варианти, включително екстравагантни решения, като хладилни контейнери, които се използват като стандартни.“
До същия извод стига и Павел Павлов от DHL Global Forwarding: „Поради недостига на оборудване по
най-натоварените релации товародателите търсят по-скоро да експедират стоките си навреме, независимо
дали ще бъдат натоварени по най-оптималния начин.“
Засядането на контейнеровоза Ever Given в Суецкия
канал допълнително усложни обстановката в контейнерния транспорт и допринесе за удължаването на негативния ефект от пандемията Ковид-19. Вместо очакваното успокояване настъпи нова ескалация и цените
са още по-високи. Това, заедно с поголовната липса на
празно оборудване и пребукираните кораби, за седмици напред усложни обстановката в сектора.
Огромни количества празно контейнерно оборудване стоят в някои региони (например Австралия) дълго време поради липсата на достатъчно експортни заявки. Превозвачите се опитват да прилагат различни
логистични решения, за да прехвърлят това оборудване в регионите с дефицит. „Вече повече от половин
година няма трайно решение на проблема, т.е. те не
се справят с тази задача – смята Антонио Маев от Балкан Лойд. – Отделно има и сериозен ръст на китай-

ския износ. Фабриките там работят и наваксват изпуснатото от периодите на затваряния, което води до
липса на слотове по всички сервизи. Тази ситуация се
наблюдава вече повече от 6 месеца и за съжаление,
в краткосрочен план не очакваме тя да бъде решена.“
„Цените в момента са с 4 до 5 пъти по-високи в
сравнение с тези отпреди година – прави равносметка Антон Стойков, управител на ТЕУ България. – А найлошото е, че въпреки безпрецедентния скок в цените има и сериозен недостиг на празни контейнери, поради което много пратки остават ненатоварени. И при износа ситуацията не е по-различна. От известно време е почти невъзможно да се товарят контейнери по определени релации, а капацитетът като
цяло е изключително ограничен. Ситуацията е същата и при „резервните“ за България пристанища – Констанца, Солун, Пирея.“

Понеже е икономичен и екологичен, контейнерният транспорт ще продължи да бъде основен фактор световната търговия и занапред
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EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED

DHL Global Forwarding
Офиси в повече от 150 държави и територии, над 30 хиляди служители,
850 терминала, складове и офиси
Предлагани продукти

▪
▪
▪
▪

Въздушен транспорт
Морски и ЖП транспорт
Индустриални проекти / Проектни товари
Управление на вериги за доставки
Допълнителни услуги

▪ Митническо представителство
▪ Застраховки на товари
▪ Проследяване на товари DHLi Tracking & Tracing
▪	Екологични решения Go Green Services с
отчитане на въглеродни емисии

Номер 1 въздушен спедитор в света

▪
▪

Годишен обем – над 3,949,000 тона
Гъвкави решения: AIR First; AIR Premium,
AIR Value, Чартъринг
Номер 2 морски спедитор в света

▪
▪
▪
▪

Превозени над 2,807,000 TEUs
Транспорт на цели контейнери
Собствен групажен сервиз
Транспорт със специализирано оборудване

За контакти:

Ди Ейч Ел Глобъл Форуърдинг
Ул. Източна Тангента 94
1528 София
тел. +359 888 454785
www. dhl.com
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От известно време е почти невъзможно да се товарят контейнери по определени релации, а капацитетът като цяло е изключително ограничен
Интересно е да се отбележи, че контейнерният
трафик през Солун продължава да расте през последните години, като през 2020 г. отбелязва ръст от 16%
спрямо обемите от 2019 г. Част от него се дължи и на
увеличения брой контейнери от и за България.

Промяна – кога?
„Очакванията от повечето анализатори сочат октомври 2021 г. като най-ранен срок, към който ситуацията може да започне да се нормализира, поне що
се отнася до оперативните проблеми – казва Светлин Пешев, управляващ директор на Уърлд Транспорт Оувърсийз. – За целта пандемията следва да
бъде трайно овладяна в глобален мащаб в следващите 2–3 месеца. Спадът на цените ще последва едва
след като оперативните проблеми бъдат отстранени,
т.е. не по-рано от 4-тото тримесечие на 2021 г.“
На същото мнение са и други специалисти от
бранша. „Морските превозвачи отбелязаха рекордни
финансови резултати и намаляването на цените не е
в техен интерес при продължаващото високо ниво на
търсене на контейнерен транспорт – посочва Мирослав Варналиев, ръководител морски и въздушни решения в Юнимастърс. – Според някои световни анализатори се очаква тази ситуация да се задържи в поголяма или по-малка степен поне до края на 2021 г. с
последващо стабилизиране след Китайската нова година през 2022 г.“
До голяма степен забавянето на освобождаване
на контейнери в получаващи дестинации е причината за липсата на оборудване. Докато пристанища, фабрики и фирми не заработят на пълен капацитет, проблемът ще съществува.
„Към момента всички корабни линии реализират
огромни печалби, всеки нов тримесечен отчет е рекорден за дейността им – констатира Антон Стойков,
ТЕУ България. – Разбира се, това е изключително привлекателно за тях, поради което те ще направят всичко възможно създалата се ситуация да продължи възможно най-дълго.“
Мнението му се споделя и от други негови колеги. „Трябва да отбележим, че контейнерните линии са
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научили уроците си от кризите през последните 2 десетилетия и сегашната ситуация е добра за тях – смята Павел Павлов от DHL Global Forwarding. – Доколкото те са фактор в баланса на търсене и предлагане, сегашната ситуация се очаква да продължи за неопределено време. Високите цени в морските превози доведоха до засилен интерес към алтернативния жп транспорт от Азия до Европа и България, където DHL е от водещите доставчици на тази услуга. Сега
това се приема като „новото нормално“ в контейнерния транспорт.“
Галина Динчева, генерален мениджър на Транстерра
Лоджистикс България, също вижда добро бъдеще за
жп превозите на контейнери: „Наблюдаваните трудности в индустрията предоставиха възможност на
международните транспортни компании да предложат на пазара алтернативни решения и маршрути с
комбиниран транспорт, включващ жп композиции от
основни бизнес райони в Азия и Европа до България.
Екологичното предимство и бързото транзитно време дават сериозни индикации за предпочитане от глобални клиенти, но обемът на превозваните товари по
тези алтернативни маршрути е все още изключително малък.“

Без алтернатива
Освен жп превозите се търсят и други алтернативи
за превоз на контейнери, като минаване по Северните водни пътища. Съществен проблем там е краткият
сезон за корабоплаване. „Алтернативните варианти не
могат да изместят традиционно доказалия се контейнерен превоз по утвърдени маршрути – уверен е Владимир Демиров, от Три Старс. – Усилията ще се насочат към подобряване на транзитните времена, капацитета на корабите и пристанищата, както и развитие на
доставките от последна миля във веригата на доставки. Тенденцията е да се намаляват свободните времена за получателите при освобождаване на контейнерите и да се повишават таксите за задържане на оборудването. Ще се търси все по-висока оптимизация и
автоматизация на процеса – от подаване на заявка до
освобождаване на контейнера към клиентите.“
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ГОЛЕМИЯТ КОРАБ МИНАВА…
В последните години линейните контейнерни превозвачи започнаха да поръчват все по-големи и големи
кораби. Това предполага, че те ще могат да отговорят по-адекватно на повишеното търсене и да предложат
по-конкурентни цени на товародателите благодарение на големия капацитет на корабите си. Как това ще
се отрази на контейнерните превози на глобално ниво? „Няма еднозначен отговор на този въпрос – смята
Светлин Пешев от Уърлд Транспорт Оувърсийз. – От една страна, се очаква да спаднат разходите следствие
на икономии от мащаба. От друга, това води до много по-занижена гъвкавост на разписанията на корабите за сметка на по-малките пристанища. Само водещи пристанища по света ще могат да обслужват ефективно такива контейнеровози. Не са за пренебрегване и завишените изисквания за последваща обработка в такива мегапристанища, свързана с необходимостта от много по-висока документална ефективност и
интермодална обезпеченост.“
„Основната част от световните пристанища не е в състояние да обработи такива кораби по чисто технически причини или пък товаропотоците през тях не са достатъчно големи, за да защитят приемането на
такива контейнеровози – казва Мирослав Варналиев от Юнимастърс. – Това води до развитие на мрежите от регионални фидерни сервизи, обслужващи всички портове, които са извън ротацията на т.нар. ULCV
(Ultra Large Container Vessels).“
Понеже е икономичен и екологичен, контейнерният транспорт ще продължи да бъде основен фактор в
световната търговия и занапред, смята Мирослав Варналиев от Юнимастърс. Според него бъдещето е на
кораби без екипажи, управлявани от компютърни системи, и пълна автоматизация на пристанищната обработка. През последните години има сериозен интерес
от морските контейнерни превозвачи към навлизане в
сухоземната логистика, извън чистия морски превоз от
пристанище до пристанище. Дали тази тенденция ще
се запази и доколко ще измести традиционните логистични компании предстои да видим. Окрупняването в бизнеса най-вероятно ще продължи и ще доведе
до оставането на няколко големи контейнерни превозвачи, доминиращи пазара в бъдеще. Ще оцелеят най-гъвкавите компании, изцяло дигитално обвързани с клиентите и предлагащи им лекота и прозрачност
в логистичното обслужване, убеден е г-н Варналиев.

Прогнозите за развитие на бранша определено
са положителни, смята Антон Стойков от ТЕУ България: „Основните фактори са изключително високите
нива на търсене на услугата, а сигналите за започване на икономически бум в икономики като германската и американската само засилват тези прогнози.
Поръчките на нови и все по-големи кораби се умножават всеки ден. Произвеждат се и огромен брой
нови контейнери, за да се отговори на търсенето.
Очаквам и се надявам в период от 6 месеца до година ситуацията с намирането на празни контейнери и места по корабите да се нормализира. Мисля,
че в средносрочна перспектива цените няма да се
върнат на предишните равнища от около 2000 долара по вноса, а по-скоро ще останат на нива между
3000 и 4000 долара.“
Васил ВАСИЛЕВ

Алтернативните варианти не могат да изместят традиционно доказалия се контейнерен превоз по утвърдени маршрути
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Трайдънт Фрейт ООД

www.trident-freight.bg

Логистичната компания Трайдънт Фрейт ООД е създадена през 1991 г. във Варна. Разполага с
два офиса във Варна и Пристанище Варна Запад. Има клонове в Бургас и София. Член е на FIATA
и БАКБА.

Капитан Димитър Демиров, управител на Трайдънт Фрейт

П

рез годините компанията е иноватор в предлаганите услуги и решения, поставяйки стандарти в международния транспорт и логистика. Тя организира и управлява първия консигнационен склад под митнически контрол във Варна. Също
така открива единствения в България склад под митнически контрол на територията на Пристанище Варна за обработка на рудни концентрати под режим:
активно усъвършенстване. Фирмата е втората в България, внедрила Система за управление на качеството ISO-9002.
❖К
 омпанията разполага с богато портфолио от услуги и продукти:
❖М
 еждународен сухопътен и жп транспорт
❖М
 орски транспорт, LCL и въздушен транспорт
❖К
 орабно агентиране
❖П
 ристанищно и митническо обслужване
❖П
 ревоз на извънгабаритни и насипни товари
❖ У крепване, обезопасяване и сертифициране на товари
32
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❖Л
 инейно агентиране
❖С
 кладиране на товари
❖К
 онтейнерно депо
Трайдънт Фрейт ООД е агент на фериботната
връзка Варна – Кавказ. Фериботен комплекс – Варна
е единственият в Черноморския регион жп фериботен терминал с възможност за смяна на жп талиги от
европейски към руски стандарт и се намира на западния бряг на Белославското езеро, приблизително на
30 км от Варна. С това си уникално предимство терминалът предлага кратък и евтин път за товари между Европа и Азия.
Компанията има собствена складова база, изградена върху площ от 16 800 кв.м. Намира се на 2 км
от Пристанище Варна Запад и на 3 км от магистрала Хемус. С директна връзка към националната жп инфраструктура и със собствен жп коловоз. Разполагаща с 6 закрити склада с обща площ 7500 кв.м, всички
лицензирани от Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) за съхранение на зърно, фуражи и
храни от неживотински произход. Складовете са с лиценз от Агенция Митници за съхранение на стоки под
митнически контрол.
С площ 18 000 кв.м. и капацитет над 1500 TEUs
депото е съществена част от веригата за доставки на
контейнери. Ние предлагаме пълен обхват от услуги
за съхранение и поддържане на оборудването: сухо и
мокро почистване, ремонт, продажба на контейнери,
неутрализация и сертифициране.

КОНТАКТИ
Трайдънт Фрейт
Адрес: Варна, ул. Райко Жинзифов 46
Тел: +359 52 681 720
Email: office@trident-freight.bg
Повече на: www.trident-freight.bg
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ТЕУ България ООД		

www.teubulgaria.com

Компанията ТЕУ България ООД е част от основаната през 2004 г. международно призната и
утвърдена на пазара TEU Group Shipping & Forwarding, специализирана в глобалната спедиция,
транспорт и логистични услуги. Пълният набор услуги обхваща морския, сухопътния и въздушния
транспорт, складирането, дистрибуцията и митническото представителство.

«TEU Group Shipping & Forwarding –
"Perfection is an attitude"… since 2004!»

Антон Стойков

К

лиентите на ТЕУ България ежедневно се доверяват на екипа є за обслужването на целите и групажните си сухопътни товари, цели контейнери
и морски групажи, спешните си въздушни пратки по
внос и износ.
Служителите на фирмата са на разположение
24 часа, 7 дни в седмицата, винаги когато е необходимо да се организира изключително спешна пратка до всеки един континент. Специализирани са и в
превоза на извънгабаритни пратки, специална и военна продукция, живи животни, фармацевтични продукти, ценни пратки и транспорти, изискващи специален
температурен режим. Благодарение на опита и професионализма им всеки клиент на ТЕУ България може
да бъде напълно спокоен винаги, когато се довери на
компанията за предоставяне на надеждни логистични
решения за бизнеса си.
Към настоящия момент TEU Group Shipping &
Forwarding управлява 9 офиса в Гърция, България, Ру-

мъния, Китай и Хонконг и продължава експанзията
си и през 2021 г. В България под бранда TEU работят
25 служители в офисите в София и Варна, а до края
на годината се очаква откриването и на представителство в Пловдив.
През изминалата 2020 г. от ТЕУ България са обработени над 8500 хиляди пратки, а реализираният оборот е 13 млн. лв. Очакванията за 2021 г. са за ръст
между 100 и 150% в оборота и обработените пратки.
Едновременно с това от компанията планират и увеличаване на служителите си във всички екипи.
От началото на 2020 г. управител на ТЕУ България
е Антон Стойков. Той е завършил МГ „Атанас Радев“ в
Ямбол през 1997 г. Бакалавър е по специалност „Стопанско управление“ при Икономическия университет
– Варна. Професионалната му кариера започва като
транспортен мениджър в LKW Walter – Виена, където
управлява различни логистични проекти до 2009 г., когато се прибира в България и започва работа в „Карго – партнер“. В годините от 2011-а до края на 2020а, през които е управител на австрийското дружество,
г-н Стойков и неговият екип успяват да го превърнат
от непозната и малка спедиция на българския пазар в
един от лидерите в сектора, увеличавайки оборота на
дружеството 7 пъти. Владее английски, немски и сърбoхърватски език.

КОНТАКТИ
ТЕУ България
www.teubulgaria.com
Email: info@teubulgaria.com
Тел: +359 2 907 30 90
Anton Stoykov at Linkedin.com
Email: astoykov@teubulgaria.com
Тел: +359888018108
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Юнимастърс 			

www.unimasters.com

Ние сме Юнимастърс – динамична, дигитално ориентирана икономическа група за управление на
веригата на доставки, специализирана в предлагането на широка гама иновативни решения в
областта на превозите по суша, въздух и море.

К

ато един от лидерите в морските превози без
собствен корабен тонаж (NVOCC) в региона и
уважаван член на първокласни глобални и регионални партньорски мрежи за морски, въздушен и сухопътен транспорт ние предоставяме интегрирани логистични услуги и транспортни продукти от и до всяка
точка на света в тясно сътрудничество с водещи контейнерни линии.
Учим се не само от най-добрите в нашата индустрия, но и от авангардните бизнес модели на настоящето и бъдещето. Стремим се да надградим техните
постижения и да приложим иновативни начини за добавяне на висока стойност към услугите ни.
Живеем с отговорната мисия да предлагаме светкавична реакция при запитвания, удобство на обслужване и професионализъм, за да улесняваме дейността
на своите клиенти независимо от тяхната индустрия,
местоположение, мащаб или сложност на процесите.
Нашето портфолио от морски услуги и продукти
включва пълен набор интегрирани решения, свързани
с интермодалните превози:
❖Т
 ранспорт на цели контейнери (FCL) по износ през
Варна, Бургас, Солун, Пирея, Констанца и Северна
Европа за целия свят според желанието на клиентите ни за цена, транзитно време и най-подходящо
контейнерно оборудване.
❖Т
 ранспорт на цели контейнери (FCL) по внос през
Варна, Бургас, Солун, Пирея, Констанца и Северна Европа от всички континенти с фокус върху директните сервизи с оптимални цени и желано транзитно време.
❖И
 зползване на интермодални сервизи по внос и
износ, включващи железопътен транспорт на цели
контейнери (FCL) през Солун и Пирея.
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5 • 2021

СЪДЪРЖАНИЕ

❖Т
 ранспорт на групажни пратки (LCL) от цял свят
чрез регулярни директни сервизи по внос през Варна, Солун, Пирея, Констанца и Северна и Централна Европа.
❖Т
 ранспорт на групажни пратки (LCL) по износ чрез
собствен директен регулярен сервиз от Варна до
Азия, както и глобален сервиз по износ през Гърция
и Северна Европа.
❖Т
 ранспорт на групажни пратки (LCL) и цели контейнери (FCL) с кратки транзитни времена и регулярни отпътувания три пъти седмично с железопътен транспорт от Китай през Полша и Унгария.
❖С
 пециализиран интермодален транспорт на извънгабаритни и тежки товари, както и на такива, изискващи поддръжка на температурен режим.
❖К
 омплексно транспортно обслужване (One-StopShop, или всички съпътстващи услуги на едно място
– митническо представителство, транзитни митнически формалности, банкова гаранция, складови услуги, контрол на качеството, e-fulfilment, вътрешни
доставки от „врата до врата“ и др.
❖ Г лобална партньорска мрежа, позволяваща организиране на транспорт с всички съпътстващи услуги от
и до всяка точка на света.
❖В
 ъзможност за лесно и достъпно ценообразуване,
проследяване на пратките и документите на заявените поръчки чрез нашия интернет портал за самообслужване MyUnimasters.

КОНТАКТИ
Юнимастърс
Еmail: ocean@unimasters.com
Телефон: 0800 800 00
www.unimasters.com

SUPPLY CHAIN 37

Как да спасим
„бежовото злато“?
През последните 12 месеца наблюдаваме ръст на поръчките в електронната търговия
поради преминаването към онлайн пазаруване по време на пандемията Covid-19. Въпреки това
продължават да съществуват опасения относно въздействието върху околната среда на този
начин на пазаруване.

К

онсолидацията на пратките и планирането им, за
да се избегнат „бързи поръчки“, са 2 прости решения, но опциите за опаковане също са огромен фактор. Твърде често се изпраща „въздух“ – всички сме получавали огромна кутия, съдържаща малък
продукт и много пълнители. Затова расте тенденцията опаковките да бъдат правилно оразмерени. Целта е да се минимизира празното пространство, като
същевременно се защитава съдържанието на колета.
Тъй като превозвачите преминават към таксуване въз
основа на размера, а не само на теглото на пратката,
това също помага на спедиторите да намалят разходите за доставка.
Картонът е може би най-популярната опаковка за
рециклиране и многократна употреба. Една от последиците от огромния ръст на онлайн пазаруването през
последните 12 месеца е недостигът на картон, което
води до въвеждането на термина „бежово злато“.
Въпросът е дали индустрията може да използва повече рециклирани опаковъчни материали или кашони
за повторна употреба. Повторното използване на опаковката може да е по-екологично, но картонът губи
част от здравината си при повторно използване. Това
може да доведе до увеличаване на щетите при транспортиране.
Има алтернативни материали с по-голяма трайност, които могат да се почистват, ако е необходимо, и да се използват отново и отново, докато окончателно се рециклират. Изчислено е, че преминаването от опаковка за еднократна употреба към такава за
многократна, направена от рециклируема пластмаса,
може да намали с около 50% CO2 при всяка доставка в сравнение с картона.
Решението дали да се използва връщаща се опаковка ще бъде повлияно от това кой е крайният клиент. По-лесно е то да се приложи при изпращане до
бизнес потребители, а не до крайни потребители, тъй
като фирмите ще могат да върнат опаковката по време на доставката.
Ефективността на транспорта е вторият ключ за постигане на целите за устойчивост. Консолидирането на
пратките, които отиват до едно и също място, позволява намаляване на опаковъчните материали. Софтуерът за управление на транспорта за колетни пратки
може да помогне на компаниите да идентифицират

възможностите да използват по-широко тази опция.
„Едно и също място“ може да варира. Това може да
бъде B2B дистрибутор, изпращащ множество поръчки
до една и съща компания или до различни получатели
в рамките на една и съща компания. Там пратките могат да бъдат консолидирани, а поръчките разпръснати
на различни служители при получаването им.
Изборът на партньор за доставка и режим, който минимизира въздействието върху околната среда,
също играе роля за повишаване на устойчивостта. В
електронната търговия по-бързите доставки и инициативи като едночасов прозорец за доставка обикновено се използват за стимулиране на продажбите. Наблюдава се обаче нарастване на търсенето на по-бавни логистични услуги с намалено въздействие върху
околната среда.
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Логистичното рамо на Alibaba
дава сила на продажбите
В смарт складовете на Cainiao царуват IoT, AI и AGV роботи
Технологичният гигант Alibaba Group е в центъра на растежа на електронната търговия
(e-commerce) в Китай, като не просто търгува със стоки, а ги транспортира чрез дъщерното
си дружество Cainiao Smart Logistics Network. Определяно като логистичната „ръка“ на
групата, звеното разширява своите вътрешни услуги и смарт логистична инфраструктура
в глобален мащаб.

Р

екордна антимонополна глоба доведе най-големия онлайн търговец в света до първата оперативна загуба за тримесечието и фискалната година, откакто стана публична компания през 2014 г.
Компанията бе глобена с 18,12 млрд. юана от китайските регулатори, а загубата от оперативна дейност
е на стойност 7,66 млрд. юана. Въпреки това групата отчете ръст на приходите от 32%. Alibaba посочва
своята инфраструктура за интелигентна логистика като
ключов двигател за растежа. През фискалната 2021 г.
логистичното звено Cainiao регистрира ръст от 68%,
което представлява 5% от общите приходи на групата. Дневният обем от пратки надхвърля 5 милиона.
„Cainiao е дигитална логистична платформа, базирана на съвместен подход чрез интегриране на съществуващите индустриални логистични ресурси. Тя
осигурява достъп в реално време до логистичната информация за купувачи и продавачи“, обяснява Уилям
Сион, главен стратег в Cainiao Smart Logistics Network
и генерален мениджър на Aliexpress Global Logistics.
Дъщерното дружество е основано през 2013 г., а
днес има повече от 3000 логистични партньори и 3 милиона куриерски персонал. Чрез него се управляват
складове и станции за експресна доставка. В оперативен план в Китай се разшириха обхватът на Cainiao Post
(квартални станции и кампуси) и услугите на Cainiao
Guoguo (събиране на пратки и куриерска услуга). Напрежението от пандемията се превърна в катализатор
за разширяване на куриерските услуги и към момента
се разполага с над 100 000 pick-up станции. В международен план се развива износът, като се сътрудничи с
повече глобални партньори и се изграждат локални логистични мрежи в 15 държави и региона.
Партнира се с компания за трансгранична логистика за въвеждането на евтини международни пощенски услуги за клиенти в китайските градове и села. Тези
партньорства също позволяват да се разшири услугата в
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Уилям Сион, главен стратег в Cainiao Smart Logistics Network
и генерален мениджър на Aliexpress Global Logistics
международен план до различни страни, включително
Великобритания, Франция, Германия, Япония и САЩ.

eHubs на летищата
В рамките на Electronic World Trade Platform
(eWTP) – инициатива за улесняване на износа за малки и средни предприятия и предприемачи, се създават регионални eHubs. Според Уилям Сион те са
„гръбнакът на глобалната мрежа на групата“.
Например eHub в Куала Лумпур (Малайзия) разполага с множество партньори, изпълняващи различни
функции за улесняване на трансграничната електронна търговия. Той включва е-фулфилмънт център в близост до международното летище Куала Лумпур, митническо освобождаване и складиране на стоки. eHub
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Джеймс Жао, генерален мениджър, отговарящ за световната
верига на доставките в Cainiao
в столицата ще служи като дистрибуционен портал
към Югоизточна Азия. Планира се eHub да бъдат отворени в Лиеж (Белгия) и Хонконг.
„Като платформа Cainiao не притежава и не управлява самолети, а вместо това партнира с авиокомпании“, пояснява Джеймс Жао, генерален мениджър, отговарящ за световната верига на доставките в Cainiao.
Той дава примери с тясното сътрудничество с Hong
Kong Air Cargo за стартирането на товарни полети до
Югоизточна Азия и със Saudia Cargo за услуги от Хонконг до Лиеж, както и с изграждането на eHubs на или
в близост до летища. „От тях може бързо да се извърши
консолидация на стоките, претоварване и други дейности“, посочва Джеймс Жао и допълва, че в eHub се
използват интелигентни технологии, като автоматизация,
изкуствен интелект (AI) и трансфер на знания, които ще
помогнат за цялостната дигитална трансформация.
За да постигнат максимална ефективност и да се
улесни транспортът, задграничните складове са разположени в близост до пристанищата. Те включват услуги за складиране, съхранение и служат като контейнерен пункт. Партньорите също трябва да бъдат добре
оборудвани с ресурси, като камиони и контейнеровози, за да се справят с транспортирането на стоки между складовете и пристанищата.

Умни складове
В складовете на логистичната компания царуват интернет на нещата (IoT), големите данни, периферните изчисления и AI. Например в интелигентния склад
в Уси пратките се транспортират с близо 700 превозни средства с автоматизирано управление (AGV). Роботите са свързани с IoT компоненти. Технологията позволява свързването на служители вътре и извън базата.
AGV намаляват ходенето на персонала средно с около
50 000 стъпки на работен ден, подобрявайки ефективността на персонала с 30%. Използват се усъвършенствани технологии, които осигуряват в реално време оценка на складовия капацитет и наличностите. Планира се
изграждането на още 30 склада с площ от 1 млн. кв.м
до над 2 млн. кв.м през следващите 3 години.

Безмитна гореща точка
Групата обяви стратегическия си план за внедряване на глобални технологии за интелигентна верига на

доставки в Хайнан. Като един от основните логистични центрове на Cainiao, Хайнан ще се свързва eHub
в Хонконг, Куала Лумпур и Лиеж и ще играе ключова роля в стимулирането на глобалната търговия и ecommerce в Азия и Европа.
Интелигентният склад в Хайнан е предназначен за
трансгранични и насипни стоки, както и за бъдещи
входящи безмитни стоки. В дигитализирания склад ще
бъдат внедрени над 100 AGV, автоматизирано логистично оборудване и мотокари. Мениджърите очакват
това да доведе до около 80% повишаване на оперативната ефективност, като се намали времето за ходене на персонала и ръчното сортиране на стоки в склада. Складовата система е интегрирана и с дигитализирана система за митническо оформяне. Очаква се
скоростта, с която новата логистична система може да
проследява и преглежда данните, да се съкрати значително – с около 70 секунди, в сравнение с предишното време за обработка от 3 минути. През тази година
се планира разширяване на складовото пространство
в безмитната зона на Хайнан до 150 000 кв.м.
Предвижда се и разширяване на международните
товарни маршрути, свързващи Хайнан с ключови държави, като Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия и страни от Европа. Логистичното подразделение на Alibaba ще стартира над 800 международни
товарни полета в Хайнан до края на 2021 г.

Експанзия в Европа
Транспортната мрежа на дъщерното дружество се
разширява, за да обхване 10 държави в Източна Европа, тъй като директно превозва китайски стоки от
летище Будапеща. Това се постига с помощта на унгарски и полски пощи, които са местни партньори на
Cainiao. Така общото време за доставка се намалява с
20%, а разходите – с 5%.
Логистични оферти на Cainiao, като USD5 за
10-дневна услуга за доставка, ще бъдат развити в
страните от Централна и Източна Европа. Логистичната компания е разработила и дигитализирана система за митническо оформяне, която може да обработва „огромно“ количество информация като поръчки и
плащания. Това означава, че процесът на освобождаване може да завърши дори преди самолетът да кацне. Настоящата система е съкратила средното време
за офлайн оформяне от 1–2 дена до средно 6 часа,
което по думите на Уилям Сион превръща Унгария в
първата държава в Източна Европа, снабдена с дигитализирана система за митническо оформяне. Засега 10-дневната услуга за доставка на Cainiao обхваща Испания, Франция, Нидерландия, Белгия, Обединеното кралство, Германия, Португалия и други европейски страни и се очаква тази година да се разгърне
в още над 10 държави в световен мащаб.
Логистичното „рамо“ на Alibaba дава ясна заявка за разширяване на своите логистични възможности със смарт подход, за да отговори на бързия ecommerce растеж по целия свят.
(По материали от чуждестранния печат)
Гена ЦВЕТАНОВА
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Има 7 млрд. индивидуални кризи
и трябва да разберем всяка от тях
Санди Ваци, партньор и основател на CodeBreakers™
Той е канадски бизнесмен с унгарски корени. Има богат международен опит в банковия сектор,
като през последните 40 години е работил в повече от 50 държави на 4 континента. Сега живее
във Виена и Будапеща и се ръководи от когнитивните инструменти в бизнеса. Със Санди Ваци
разговаряме за стрес тестовете, капаните при вземането на решения и „черно-белите“ цифри.
– Професор Ваци, във времена на постоянни
стрес тестове кои са Вашите правила за овладяването на кризи?
– Стресовите ситуации ни научават на нови, подобри начини за вършене на задачите. Имам свой
собствен контролен списък от 5 точки, който следвам.
„Безопасността на първо място“. И започва с
„теб“. Капитанът напуска винаги последен потъващия
кораб, но не защото иска да потъне с него. Това е
така, защото знае най-добре как по най-бързия и найдобрия възможен начин да спаси екипажа. Ако сте
мениджър, Вие сте капитанът.
Второ: „Тествайте процеси“. Лесно е да се фокусираме върху конкретика, от която се нуждаем – свързаност в home office, програми за видеочат… Но бизнесът разчита на процесите, за да ги поддържа – логистика, ИТ, човешки ресурси и други.
Трето: Използвайте времето, за да разберете истинските стратегии на конкуренцията. Проучванията показват, че хората в силен стрес се връщат към основния
си характер. Същото е в сила и за компаниите.
Четвърто: Тествате устойчивостта на собствената
си организация. Разберете кои са слабите є страни и
правилна ли е стратегията. Идентифицирайте и потенциалните бъдещи лидери.
Пето: Не мислете, че ще се „върнете към нормалното“, когато всичко приключи. Бизнесът се променя.
Ниършоринг и „здравите“ вериги на доставки ще стават все по-важни. Стрес тестовете ще се превърнат в
ежедневие. Клиентите също ще се променят. В кризата всеки живее по свои собствени правила. Винаги казвам, че от гледна точка на потребителите нямаме еднаква Covid криза. Имаме 7 милиарда индивидуални кризи. Трябва да разберем всяка от тях, за да
направим най-доброто за своите клиенти след Covid.
– Кои са инструментите за овладяване на индивидуалните кризи?
– Използването на прогнозното моделиране или
алгоритмите на изкуствения интелект (AI) помагат, но
не са достатъчни. На тези инструменти им е необходима голяма банка данни. В кризисни времена нещата се променят за секунди и наличните данни могат
40
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бързо да станат неактуални. За да се актуализират данните с нова информация, е необходимо време. Докато това се случи, можете да бъдете подведени дори
от най-добрите програми за AI. И кой знае колко дълго тези данни ще останат актуални в свят, който се
променя много по-бързо отпреди. Затова е необходимо да се търсят постоянни „двигатели“ на човешките реакции – тези, които няма да се променят, защото са „кодирани“ в мозъка. Те ще определят на индивидуално ниво как всеки ще се справи със собствената си „индивидуална криза“. Това представлява и „поведенческият бизнес“.
– Как работи поведенческият бизнес и по какво
се различава от „поведенческата икономика“?
– Поведенческата икономика е свързана с точни широкомащабни прогнози. Поведенческият бизнес отвежда този модел още една стъпка напред. Интересува се от получаване на по-добри резултати на
индивидуално ниво, не само прогнози.
Мозъкът ни е като автомобил с трима шофьори –
три различни нива на кодиране, движещи много реакции. Стига всички да искат да карат автомобила в
една и съща посока – няма проблем. Проблемите изплуват, когато „тримата шофьори“ искат да поемат в
различни посоки. Това са проблемите, които никое
прогнозно моделиране не може да предскаже. Защото и ние самите не можем да предскажем собствените си реакции. Всички имаме определени отпечатъци в различни части на мозъка си. Ние сме „кодирани“. Тези отпечатъци са много индивидуални и не се
променят лесно. Ето защо можем да ги използваме, за
да разберем как ще се държат хората след Covid. Не
разследваме какво ще направят, а защо и как.
Трите нива на отпечатъка са „физиологично“ кодиране, за да се осигури индивидуално оцеляване; „психологическо, емоционално“ кодиране, за да се гарантира оцеляването в групи, и „приспособяващо, културно“ кодиране, за да ни позволи да се впишем найдобре в обкръжението си. Когато вземем въздействието на всичко това заедно, получаваме „когнитивна“
предубеденост, т.е. как интерпретираме и реагираме
на различни ситуации.
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Санди Ваци стартира кариерата си през 1981 г.
в Procter & Gamble Canada, след което влиза в
различни мениджърски роли в Citibank EMEA,
Cadbury International, Raiffeisen International и The
Royal Bank of Canada. През 2008 г. се оттегля от
поста главен изпълнителен директор за Австрия
в The Royal Bank of Scotland. Оттогава е професор по MBA (CEU, MSM) и преподавател (SEED
Business School), взема участие в различни бордове и е ментор на млади ръководители и стартиращи фирми. През 2020 г. създава CodeBreakers™,
за да насърчи използването на новите когнитивни
инструменти в бизнеса.
като бонус, лотарията, наследството, са различни. Те се
отнасят към това като към „игрален билет“. Инвестират
го, рискуват с него, харчат го за автомобил, пътувания
и други. Когато сегментирахме пазара, се фокусирахме
върху различни таргети. Но не разгледахме как са получили тези средства. Това беше нашата грешка. Повечето от големите суми пари бяха „игрален билет“. Ако искаха да ги инвестират, те щяха да ги дадат на брокер,

«Мозъкът ни е като автомобил с трима шофьори – три различни нива
на кодиране, движещи много реакции.»
– Как чрез когнитивните инструменти могат да
се избегнат капаните при вземането на решения?
– Решението е да се създаде „архитектура за вземане на решения“, която автоматично да филтрира
тези пристрастия. Но дори когато разпознаем своите
пристрастия, все още не можем да ги избегнем. Проучване на проф. Оливие Сибони разкрива, че има пет
основни възприемащи (когнитивни) пристрастни рода,
които могат да заблудят. Първо, винаги се разказват
истории за фактите, които виждаме. Виждаме модели дори там, където няма такива. Това се нарича „предубеждение към разпознаване на модели“ и създава фалшива отправна точка. Второ и трето – склонни
сме да бъдем психически „отегчени“ (предпочитание
по инерция) и компенсираме това с много дейности
(предпочитание към дейности). Вярваме, че можем да
филтрираме отделни пристрастия, когато много хора
решават заедно, но това невинаги е така.
– Какъв пример от Вашата бизнес практика ще
ни дадете?
– Работих в голяма канадска банка като изпълнителен директор и искахме да убедим хората да внасят
повече пари. Разработихме наистина добри предложения за депозити и инвестиции, но имахме трудности да
изградим бизнеса. Поканихме д-р Клотер Рапай, топексперт по „културно кодиране“, който да ни помогне. Така открихме грешките си. Хората се отнасят към
парите, които имат, по различен начин, в зависимост
от това как ги изкарват. Заплатите, редовните доходи са това, което те считат за „спестявания“. Затова не
ги рискуват. Понякога големите суми, които получават

който да рискува с тях, с надеждата да получат голяма възвръщаемост. Когато се насочихме към различни
групи хора, ние автоматично се прицелихме към тези,
които трудно можем да убедим, и игнорирахме точния
таргет. Когато осъзнахме това, променихме целия си
подход и постигнахме фантастични резултати.
– Как се създават истории около цифрите?
– Ще ви дам пример от бизнеса за това, как създаваме истории около цифрите, които ни повеждат,
вместо да четем „черно-белите“ числа за това, което са.
Преди около година чухме много за това как WeWork
рухна. Това беше компания, която сключи дългосрочен
наем на имоти, след което ги даде под наем като временни офиси, за много кратък период. До 2018 г. те губеха около 2 милиарда долара годишно. И все пак тяхната пазарна оценка беше близо 50 милиарда долара.
Вместо да анализират какво означават числата, всички
фондови играчи си казаха, че инвестират в „нов Uber“
или „нов Amazon“. Те създадоха история за себе си и
є повярваха. Типично пристрастие за „разпознаване на
образци“. Когато историята вече не проработи, стойността на WeWork спадна с 94% и за няколко дена
44 милиарда долара „стойност“ изчезнаха. „Стойност“,
която никога не е била там, освен в историите, в които повярваха всички инвеститори. Числата излъгаха. Те
бяха резултат от истории. Тези типове „унищожителни“
грешки организациите могат да избегнат, като обръщат
внимание на онова, което методите на „поведенческия
бизнес“ ги учи.
Гена ЦВЕТАНОВА
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В този брой продължаваме представянето на всички
номинирани машини и решения в IFOY AWARD 2021.

Автоматизирано товарене
и разтоварване с HUSKi

H

USKi на производителя H + E Produktentwicklung
е комбинация от ремаркета на влекач и станции за автоматичното им товарене и разтоварване. Влекачите могат да се управляват ръчно, полуавтоматично или напълно автономно.
Решението беше демонстрирано по време на
IFOY DAYS с ръчно управляван влекач. За точно позициониране на приемащите станции влекачът е оборудван с лазерен показалец и линиите са маркирани на пода.
Позиционирането на HUSKi изисква известни умения. Правилното положение се проверява от два светлинни маркера – един на HUSKi и един на трансферната станция. Ако ремаркето е застанало правилно
на станцията, контролните индикатори на дисплея на
влекача стават зелени и натоварването може да започне. На сензорния дисплей операторът избира желаната операция. Според тестовия екип пиктограмите невинаги са интуитивни. Производителят вече е обмислил промяна.
След като задачата бъде избрана, товаренето
може да бъде активирано. За целта операторът трябва да се обърне и да натисне бутон на гърба на влекача. Тъй като операторът стои обърнат назад, той има
поглед върху товара и може да се намеси бързо при
спешни случаи.
По време на товаренето HUSKi активно комуникира с машината за обработка. В автономен режим влекачът самостоятелно и безопасно намира позицията

си, като автоматично подравнява ремаркето с товарната станция, преди стоките да бъдат прехвърлени по
предварително зададения начин.
Ако е необходимо например да се осигури плавен
верижен процес, вградените сензори проверяват дали
товарът е разположен централно върху HUSKi.
Системата е независима от марката на влекача.
В комбинация с интелигентността на влекача, HUSKi
пренася точно своите стоки. Системата е адаптивна
и може да бъде адаптирана към специфични нужди.
Например товаро-разтоварните станции са мобилни и
могат лесно да бъдат преместени. Управлението на товарите също е адаптивно.
Ремаркето се захранва от влекача чрез 24V щепселна връзка. Следователно не се изисква функция за
зареждане. Консумацията на енергия е толкова ниска, че батерията на влекача може да е минимално
заредена.

Ниво на иновации
Основният принцип на HUSKi е известен от логистичните решения за стандартни палети и тук е внедрен на мащабируема платформа с полезен товар до
1500 кг. Безконтактната сензорна система разпознава разстоянието, както и ъгъла на HUSKi по отношение на предавателната станция. Интерфейсите следят
за коректността на приближената позиция и изключват неправилната доставка. Свързването към контролния панел на теглещото превозно средство позволява ефективна работа. Наземните маркировки и оптичният лазерен маркер на теглещото превозно средство
също улесняват безопасното и бързо позициониране.

Заключение от теста
Вече не е възможно да си представим интралогистиката без влекачи. Капацитетът на съществуващите
системи обаче често е ограничен. HUSKi предлага решение за преместване на тежести над 500 до 1500 кг
без помощта на манипулатори. Уникална е интегрираната интелигентност и свързаната с нея комуникация с
влекача. Според тестовия екип на IFOY би била желателна по-интуитивна работа на дисплея.
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Преместващите се
конвейерни звена
на INTERROLL

I

nterroll Smart Pallet Mover, или накратко SPM, е
ново роботизирано решение, разработено за производствената логистика. Също така то може да се
използва и за пикиране на поръчки или вътрешноскладов транспорт на стоки.
Логистичното обслужване около някои обработващи машини, като машини за лазерно рязане и различни преси, почти не е автоматизирано. SPM може да
промени това.
Дизайнът се основава на нова концепция, която разделя функциите „носене“ и „задвижване“. Това
дава възможност за опростен модулен механичен дизайн, който съчетава задвижващите и управляващите
функции на конвейера с робот.
С помощта на SPM може да се прехвърля палет от
един конвейер на друг. Той е предназначен за транспортиране и буфериране на палети или кутии с тегло
до 1000 кг. Състои се от 4 основни компонента: незадвижвана ролкова конвейерна секция, захранван от
батерии блок на релси, блок за преместване (трансфер) и интуитивен онлайн инструмент за програмиране на системата и свързването є с други машини. Мобилната автономна конвейерна система е гъвкава и
мащабируема. Тя може да се използва и като ефективно разширение на статични ролкови конвейери.
Желаната конфигурация може да бъде конфигурирана изцяло онлайн, като разходите и бюджетът
са ясни предварително. Крайното решение се доставя plug & play, внедрява се и се коригира. Според
Interroll възможното време за внедряване е само 2–3
дена.
Системата за контрол се самооптимизира и позволява оптимално планиране на превантивната поддръжка и приоритизиране на задачите. Престоите,
причинени от ръчно преместване, остават в миналото.
Според Interroll е възможно увеличаване на производителността с до 30%. Друго предимство е, че не се
изисква суперравен под.
Със своята цифрова свързаност и присъщи настройки за безопасност SPM работи без усилие както
в ръчна, така и в автоматизирана среда. Работниците вече не трябва да се приближават до опасни зони,
като така се намалява рискът от инциденти. Значителен плюс е, че не се изискват предпазни прегради.
Дори да има такива, например при машина за лазерно рязане, те не пречат на SPM.

Ниво на иновации
Новаторското решение Smart Pallet Mover има висока степен на иновации. Основните нововъведения
са следните. Роботът, който се движи по ролковите релси, осигуряващи задвижването на ролките чрез
„верига на триене“, е иновативно решение. Конвенционалните ролкови задвижвания са напълно елиминирани, което опростява инсталирането на системата. Положението на палетите се определя отдолу през
ролковия конвейер с помощта на 16 сензора, което
гарантира, че движението при прехвърляне от един
на друг конвейер се контролира. Уеб базирано единно софтуерно решение дава възможност за съвременна проста настройка и управление на Smart Pallet
Mover.

Заключение от теста
SPM Interroll дава възможност за автоматизация
там, където преди рядко е имало – в производствената логистика. Времето за изчакване и престой позволява just-in-time доставка и интелигентно
буфериране. Interroll Smart Pallet Mover значително увеличава производителността и безопасността в
производствени среди, като ги автоматизира по изцяло нов начин.
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arculus Fleet управлява
автономни машини

a

rculus Fleet на компанията arculus е независима
от производителя система за управление на автономни складови машини – AGV. Системата дава
възможност да се използват AGV от различни доставчици в едно и също пространство независимо от навигационната технология, кинематичните свойства и
размерите на AGV. Основата на този софтуер е стандартизираният интерфейс VDA5050.
Когато се използват няколко транспортни системи в една среда, свързването им към ERP системата
може да поеме цялата поръчка и контрол на трафика
по неутрален от производителя начин.
Като част от модулната производствена система
на arculus, arculus Fleet може да се използва с arculus
Warehouse (за логистика goods-to-person) или arculus
Modular Productiuon (за динамичен поток на стоки).
Системата може да бъде внедрена и като самостоятелно решение. Функционалностите винаги са еднакви независимо от споменатия избор.
Освен проектирането и оптимизирането на оформленията arculus Fleet позволява динамично планиране на маршрута въз основа на текущата ситуация на
трафика в помещението. Интелигентното управление

на трафика също е една от основните задачи на системата, затова всички необходими обекти първо трябва да бъдат конфигурирани (в режим на изграждане). Те включват инструкции за движение и ограничения на скоростта, но също и размери, ускорение и
спирачен капацитет, консумация на енергия, размери и ориентация на транспортираните товари, всякакви подвижни врати, товарни станции и др. Движението на машините се проверява в режим на симулация, след което могат да бъдат изведени всички важни KPI, включително време за транспорт, използване
на AGV и възможни тесни места в трафика. Оптимизацията може да се използва незабавно при експлоатация на машините.
В работен режим е налична специфична оперативна и управленска информация, която позволява
интуитивни операции и управление на системата.

Ниво на иновации
Със съществуващите интерфейси (VDA) това решение може да се използва при различни типове машини.
Софтуерът не е сложно проектиран графично, но
е реализиран по начин, лесен за използване. Тъй като
е независим от производителя, той оптимизира цялата система на работа. Изглежда, че системата противоречи на целта за децентрализация, но за определен период със сигурност е полезна. Като недостатък
може да се изтъкне, че интерфейсите трябва да са налични или програмирани по сложен начин.
Поради големия брой автоматизирани решения в
транспортния сектор системата е от изключително голямо значение.

Заключение от теста
Използването на стандартизиран интерфейс отваря възможност за работа на автоматизирани складови
превозни средства от различни производители, което
доскоро беше немислима задача. Фактът, че arculus
Fleet е независим от марката, улеснява избора на найподходящи AGV за конкретното приложение в склада или производството. Възможни са дори по-висока
ефективност и наличност, тъй като системата отчита
текущата ситуация на трафика в дадено място и дава
възможност за динамични маршрути.
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HHLA Sky, който управлява
дронове
Стандартно софтуерът е подходящ за 90 до 95%
от оперативните ситуации. Хардуерът, състоящ се от
самостоятелно разработен многофункционален хексакоптер (дрон с 6 витла), и софтуерът – приложение за
централен контролен център, са проектирани за взискателна индустриална употреба. Стабилната и мощна интернет връзка е от съществено значение за всички приложения. Системата може безпроблемно да се
интегрира в ERP система, така че всички инсталации
да бъдат интегрирани в една мрежа.

Ниво на иновации

И

нтегрираният център за управление на безпилотни летателни апарати HHLA Sky с помощта само на една платформа управлява всички процеси при използването на безпилотни летателни
апарати и тяхното дистанционно управление в унисон
със съответните регулации.
За разлика от други системи, които управляват
едно летателно средство само при видимост към него,
HHLA Sky може да управлява много апарати извън
зрителната линия (BVLOS). Така повече от 100 дрона на различни места по света могат да бъдат контролирани едновременно от един централен контролен център.
Чрез непрекъснато наблюдение софтуерната платформа помага за подобряване анализа на данни от
дроновете, взема решения за полетни операции в реално време, оптимизира оперативните процеси и минимизира рисковете.
HHLA Sky е насочена към компании с обширни
площи и големи работни пространства. Тя може да
се използва в химическата промишленост, летищата,
морските пристанища и логистичните центрове. Центърът за управление на безпилотни летателни апарати може да предостави и решение за производители
с глобално разпределени производствени съоръжения
или на индустриални имоти с различни потребители.
С помощта на Центъра за управление на безпилотни летателни апарати процесите по пътищата могат да бъдат картографирани напълно автоматично и
бързо. Системата съкращава транспортните маршрути и намалява необходимото време до минимум, особено когато обектите са физически разделени от пътища, железопътни линии, реки или езера. По този начин
документи, ключове, проби от материали и течности
или документи за освобождаване на кораби и товарни
превози се доставят надеждно и бързо до местоназначението им. Също така дронове могат да се използват
при наблюдение или технически инспекции. За целта
универсалната дрон платформа може да бъде оборудвана с камери, сензори или високоговорители.

Решението е вид управление на автопарка. То
обаче е адаптирано към спецификата на операциите
с безпилотни летателни апарати.
Допълнителен плюс е интегрираната концепция,
която позволява освен за дронове да се използва и за
други транспортни средства. Възможните приложения
в областта на интралогистиката обаче са ограничени.

Заключение от теста
В момента използването на дронове в логистиката все още е в зародиш, но е сред най-бързо развиващите се пазарни сегменти. Интегрираният Център
за управление на безпилотни летателни апарати HHLA
Sky вече предлага професионална система с всички
необходими функции за автоматичен и едновременен полет на голям брой дронове на дълги разстояния и извън полезрението (BVLOS). По този начин той
поставя нов стандарт за професионалната индустриална употреба на безпилотни летателни апарати. Уникалното решение значително повишава ефективността на
операциите с тези летателни средства.
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Компактната складова
система Volume WAVE

V

olume WAVE на немския производител Volume
Lagersysteme GmbH е първият в света напълно автоматизиран склад за палети, обслужван от совалки, с индивидуален достъп до всяко място за съхранение. Този индивидуален достъп се постига чрез асансьори, които повдигат палетите до съответното ниво,
от което те се разпределят на местата им чрез совалки.
В този процес на съхранение всички палети в системата се поставят върху един вид шейни. С тяхна помощ палетите се местят напряко от един ред в друг.
По този начин се освобождава коридор, по който минава совалката, за да вземе или да остави палет. Совалките (наричани в тази концепция ровери) се движат напълно автономно по релси и вдигат палетите
със специално разработен хващач. След това палетът се транспортира до началото на канала, където се
предава на „ферибота“ – трансферна платформа, която го транспортира до един от асансьорите. С нейна
помощ се преместват и роверите от един ред на друг.
Совалките са с достатъчен капацитет за транспортирането на товари с тегло до 1,5 тона на разстояние
50 метра и повече. По време на транспорта с ферибота роувърът се презарежда.
Един задвижващ блок на канал е достатъчен за захранването на шейните. Тъй като всички компоненти работят безпроблемно, достатъчно е скоростта да
е ниска, а оттам използваната енергия – минимална.
Всички задвижвания – асансьори и совалки, са оборудвани с регенеративна спирачна система за възстановяване на енергията.
Това ново решение има висока плътност на съхранение. В сравнение с други конвенционални решения
(трансманипулатори и т.н.) то заема с до 40% по-малко място. За първи път системата постига капацитет за
съхранение, сравним със системите от драйв ин стелажи и совалки.

Височината на новата система може да варира
от 4 до 40 метра. Товароносимостта на едно палетно
място е 1200 кг. Максималната височина на палетите
със стока е 2500 мм. Volume WAVE е подходяща както
за европалети, така и за други видове палети.
Volume WAVE винаги се доставя с минимум два
асансьора. С 2 совалки и 4 асансьора системата може
да обработи около 350 палета на час. Това е сравнимо
с производителността на автоматичен склад с трансманипулатори.
Системата може да се самообучава. В зависимост
от натоварването или приоритета на поръчките може
да се избере енергоспестяващ режим или режим с
висока производителност. Интелигентните сензори непрекъснато наблюдават околната среда и предотвратяват аварии и повреди.
Volume WAVE може да се интегрира в съществуващите сгради и да се адаптира към специални условия. Благодарение на модулния дизайн и предварително сглобените компоненти съществуващите системи могат лесно да бъдат разширени по дължина и
широчина.

Ниво на иновации
Принципът на съхранение на стоки и придвижването им чрез колички под прав ъгъл спрямо посоката на достъп на совалката до отделните местоположения е уникален на пазара и защитен с патент. Икономичното и енергийно ефективното изпълнение на задвижването при напречното движение създава основата за ефективен индивидуален достъп, без да се натоварва работещото устройство за съхранение и извличане. Като цяло системата и компонентите са нови и
иновативни.

Заключение от теста
Volume WAVE съчетава за първи път всички основни критерии за компактна и гъвкава система за съхранение на палети – от висока плътност на съхранение
до висока производителност и индивидуален достъп
до всяко място за съхранение. Системата се основава
на нов принцип на проектиране и има потенциала да
постави нови стандарти в целия свят.
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OPPIDUM TIC – влез в чата

С

офтуерното приложение LOGISTICS INTERCHAT
от OPPIDUM TIC е специално разработено, за
да улесни комуникацията между спедиторите
и логистичните центрове, компаниите, пунктовете за
претоварване и други места, където се извършват товаро-разтоварни дейности.
Платформата превежда разговорите между шофьорите и хората в мястото за товарене/разтоварване в реално време с помощта на Google Translate. В
момента са на разположение 125 езика. Преводите са
възможни както текстово, така и гласово, като винаги
са на езика на получателя. Новите съобщения могат
да се пишат и изговарят. Освен това документите могат лесно да бъдат прикачени към дадено съобщение.
Съобщенията могат да се изпращат до един, няколко или всички контакти в системата. Например,
ако даден склад е временно затворен поради обилен
снеговалеж или COVID-19, всеки превозвач или шофьор на камион, който се приближи до склада, автоматично получава съобщение за това на своя роден език.
На екрана приоритетите могат бързо и лесно да
бъдат разпределени между различните превозвачи.
Освен това товаренето и разтоварването се разграничават по цвят, така че с един поглед да е ясно коя задача на кой превозвач принадлежи.
Комуникацията в приложението за склад може да
се интегрира и с PDA и интелигентни очила, така че
съобщенията да могат да се четат директно. В момента интеграцията с тези технологии е ограничена до устройствата на Zebra Technology.
Непрекъснатата комуникация между всички участващи страни дава възможност да се избегнат ненужни контакти и пътувания, да се поддържат протоколи
за социална дистанция и да се избягват инциденти по
време на автомобилен транспорт.
Тъй като системата се основава на Google Translate,
качеството на превода зависи от Google. По време на
теста представителят на тестовия екип на IFOY установи, че гласовите съобщения на немски се разбират много по-добре, отколкото например на холандски. Текстовете, преведени по време на теста IFOY,
са ясни в резултата и няма опасност от неразбиране.
Понастоящем приложението е достъпно само за
Android. Скоро ще има и версия за iOS.

Ниво на иновации
Принципът на разпознаване и превод на машинна реч е добре известен. Вече има безплатни онлайн
услуги за превод и различни технически решения, но
те не са толкова лесни за използване като портала на
OPPIDUM TIC.
Решението все още не е напълно завършено –
няма версия за устройства с iOS. Отделните функции
все още се стартират ръчно и не могат да бъдат достъпни от интерфейса на платформата или от демонстрационен режим. Като цяло обаче ползата за клиентите от софтуера е очевидна.

Заключение от теста
LOGISTICS INTERCHAT е уникална в световен мащаб платформа, която може да намали броя на грешките в логистичните вериги. С услугите на Google е гарантиран превод на текстове и гласови съобщения в
реално време. Използването на Google Translate обаче
може да бъде и ограничение в зависимост от избрания език. Във всеки случай е ясно, че софтуерът пести
време и носи икономически ползи.
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SYNA.OS командва
флот от роботи

С

офтуерното решение SYNA.OS LOGISTICS на
компанията SYNAOS е предназначено за контрол на автономни мобилни роботи в производствени и логистични среди с цел допълнителна оптимизация на процесите. Платформата използва изкуствен интелект и облачни технологии.
Решението има модули за управление на трафика,
управление на енергията и управление на карти. Откроява се преди всичко с ефективната оптимизация
на маршрутите и адаптивно онлайн планиране. Системата позволява непрекъсната оптимизация на интралогистиката в реално време. Съвременните потребителски интерфейси позволяват на потребителя да работи интуитивно и ефективно с програмата.
Алгоритмите идентифицират и оценяват над
250 000 решения в секунда и избират най-добрите алтернативи за всяка задача. Веднага щом настъпи съответното събитие, например повреда на машина, веднага се изчислява нов оптимум.
С помощта на машинно обучение необходимите
времена за пътуване се прогнозират много точно в зависимост от състоянието на процесите в завода или
склада. По този начин капацитетът може да се използва оптимално, като необходимият брой роботи и закъсненията остават минимални.
С помощта на стандартизирания интерфейс
VDA 5050 различни подемно-транспортни системи от
различни производители могат да се управляват само с
един централен софтуер. Трябва да се отбележи, че нараства броят на доставчиците на интралогистика и техните клиенти, които признават растящата популярност
на стандарта VDA 5050 и произтичащите от това пре-

димства. Това е отразено и в други номинации за IFOY.
Използването на облачна технология намалява
усилията, необходими за стартиране на конкретен
проект, и увеличава мащабируемостта на системата.
Лесно са възможни корекции на размера на флота,
например при наличието на пикове в търсенето. Тъй
като SYNA.OS LOGISTICS също „гледа в бъдещето“,
системата знае кога дадено AGV е свободно и веднага го включва в работния график.
В зависимост от интелигентността на AGV, благодарение на софтуера, роботите могат сами да търсят
алтернативни маршрути в случай на инцидент, например, ако преобърнат палет блокира пътеката.
SYNA.OS LOGISTICS позволява на потребителите
да реагират по-гъвкаво на промените в бизнес средата и работните процеси. Например потребителят
може бързо и лесно да регулира размера на флота от
AGV или да промени маршрутите им.
Много често паркът от AGV на компаниите включва от 40 до 80 робота. SYNA.OS LOGISTICS е предназначена за размери на флота до над 1000 подемнотранспортни средства.

Ниво на иновации
SYNAOS предлага интегрирано решение за управление на AGV от различни производители. Софтуерът
има достъп до цялата налична информация и на тази
основа поема и оптимизира контрола на машините.
Такава цялостна функционалност в един софтуер досега не съществува за оперативното управление на големи смесени автопаркове. Това определено е иновация в тази област.

Заключение от теста
На пазара има подобни системи за оптимизиране
на интралогистичните процеси при роботите. SYNA.
OS LOGISTICS използва различен подход, като може
да управлява AGV от различни производители. Фокусът е изцяло върху софтуера и съвременните технологии. Въвеждането на базирана на данни оптимизация
и хардуерна независимост поставя нов пазарен стандарт. Решението отива по-далеч от други конкуренти,
тъй като може да се използва и при управлението на
кари и друго оборудване.
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WAKU Sense анализира
състоянието на роботите

W

AKU Sense, създадена от WAKU ROBOTICS, е
платформа за анализи в реално време, което позволява както на ръководните, така и
на оперативните екипи да сравняват различни видове роботи. Интерактивното табло за управление може
да комуникира с всеки мобилен робот, независимо
от марката.
Платформата WAKU Robotics не е насочена толкова към производствената логистика, колкото към доставчиците на логистични услуги. Това е пазарен сегмент, където рядко се използват AGV и AMR, но в
който автоматизацията е на дневен ред. Платформата
позволява взаимодействие в реално време между роботи и служители на всички нива в компанията. Потребителите получават съответната информация чрез
съобщения. Това може да стане например чрез SMS
или имейл, но са възможни и други често използвани
методи за комуникация.
Чрез настройка на акаунтите за достъп до програмата може да се регулира какви точно данни от роботите да получават дадените потребители. Мениджърът например се интересува повече от възможностите за оптимизация, докато служителят е по-вероятно да получи съобщение, ако обект блокира маршрута на AGV.
Надеждността, използването и производителността
на робота се наблюдават и сравняват в реално време
от WAKU Sense. Функции, като управление на грешки, алармиране и различни сервизни инструменти, дават възможност на оперативния екип да наблюдава
резултата от дейността на робота.
В допълнение WAKU Sense позволява на оперативния екип незабавно да идентифицира проблеми, да
регистрира дигитално инциденти и да проследява напредъка на решенията чрез чат и промени в състоянието на роботите. Системата за предупреждение изпраща съобщения за грешки и инциденти до подходящите ключови потребители чрез често използваните
във фирмата канали за чат. Това гарантира висока заетост на машините и позволява непрекъснато подобряване на производителността.
Чрез използването на модерна облачна технология
и различни механизми за сигурност данните се прехвърлят бързо, сигурно и надеждно. Решението в облак предлага бърз и лесен достъп за всички служители чрез уеб инструмент или приложение за смартфон.
За разлика от други номинирани за IFOY, WAKU Sense
умишлено не използва интерфейса VDA 5050, а получава информацията директно от роботите.

Данните в реално време предоставят добър поглед и съвети, необходими за оптимално използване
на парка от роботи. Най-важната информация е отгоре. Колкото по-надолу превъртате, толкова по-дълбоко навлизате в детайлите. В бъдеще техниките за машинно обучение ще се използват за адаптиране на
системата, така че тя сама да знае какво е интересно за даден акаунт. След това тази информация автоматично ще се показва по-нагоре. WAKU Sense дава
препоръки и за това, как да решите откритите проблеми. Понастоящем системата е достъпна на немски
и английски език, но WAKU Robotics може да предложи и други езици при поискване.

Ниво на иновации
Създаването на система за контрол чрез облачна
платформа не е принципна новост. Въпреки това междусистемното и независимо агрегиране на данните
за състоянието и използването на машините е новост,
която е насочена и към различни типове индустриални автономни роботи. Следователно WAKU Sense
може да бъде оценен като иновативен.

Заключение от теста
WAKU Sense е платформа за анализи в реално време, което позволява както на ръководните, така и
на оперативните екипи да сравняват различни видове
роботи. Ключова иновация е разработването на табло
за управление независимо от марката и доставчика.
Това позволява да се видят съответните данни с един
поглед, навсякъде в реално време, което допълнително оптимизира логистичния процес.

СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2021

49

50

Категория: Стартъп на годината

Малкият hand-held скенер
HS 50 от NIMMSTA

H

S 50 от NIMMSTA позволява сканиране и пикиране без ръце, подобно на съществуващите
скенери, закрепвани на горната част на дланите. Системата обаче се откроява от конкуренцията с
интегриран, интерактивен сензорен дисплей.
Сканиране, четене на информация и въвеждане
чрез сензорния екран – всички тези задачи се изпълняват с едно плавно движение. Сензорният дисплей се конфигурира свободно чрез приложението
NIMMSTA, като потребителят сам може да реши кои
функции са необходими и какво да се показва.
Системата се състои от три компонента: скенер,
бутон за задействане и маншет. Скенерът се прикрепва към гърба на ръкавицата чрез гъвкава велкро лента,
така че ръцете на потребителя винаги да са свободни.
За удобна работа ръкавиците се предлагат в различни
размери – както за лява, така и за дясна ръка. Сините
ръкавици са за десничари, а зелените – за левичари.
Позицията на скенера и бутонът за задействане
могат да се регулират, така че да са удобни на всеки
потребител. Маншетът и ръкавицата са сменяеми и се
перат. За оптимална хигиена хората от тестовия екип
препоръчват на всеки потребител да се предоставят
поне два комплекта ръкавици.
След като скенерът бъде свързан с терминала на
подемно-транспортната машина, на дисплея му ще
се покажат задачите за изпълнение. Тъй като „мозъкът“
се намира в терминала на превозното средство, самият скенер е изключително лек. С тегло само 45 гра-

ма HS 50 е един от най-леките и малки ръчни скенери на пазара. Той може да сканира 1D, 2D, пощенски
и DOT кодове на разстояние до 4 метра.
Потребителят може да сканира по два начина:
чрез бутона на палеца или директно чрез сензорния
екран. Хаптичната (чрез допир), акустичната и визуалната функция за обратна връзка намаляват степента на грешки. Ако сканирането е правилно, се показват зелени светлини и отметка. Ако пък не е правилно,
се чуват няколко звукови сигнала, светлините мигат в
червено и на дисплея се появява кръст.
Сензорният екран е ясен дори при силна светлина
и предлага на потребителя всички подходящи данни.
Освен всичко друго дисплеят показва състоянието на
батерията. HS 50 се зарежда индуктивно (безжично)
чрез една или повече зарядни станции. С нов, напълно зареден HS 50, работата може да бъде възобновена след няколко минути.
По време на IFOY TEST DAYS не се установи колко дълго може да се работи с едно зареждане на батерията. Производителят гарантира, че пълната батерия ще издържи поне 6000 сканирания или 18 часа в
режим Bluetooth. Това гарантира непрекъсната работа
в една пълна смяна.
Според производителя HS 50 позволява увеличаване на ефективността до 40% и възвръщаемост на инвестицията от 28 дена, като нивото на грешките се намалява с 35%.

Ниво на иновации
Скенерите за горната част на дланта са устройства,
които отдавна се предлагат на пазара. HS 50 е решение, различаващо се от конкурентите си само в детайли, по специално новите опции за въвеждане на
данни.

Заключение от теста
Скенерът, разположен на горната част на дланта,
не е новост, но комбинацията със сензорен дисплей
прави HS 50 специален. Тъй като скенерът се свързва с терминала на складовата машина, той е изключително лек и компактен, което го прави удобен за използване. Според тестовия екип миещите се и сменяеми ръкавици и маншети определено са плюс за устройството.
страниците подготви
Васил ВАСИЛЕВ
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Водородният Peugeot e-Expert Hydrogen
Новият Peugeot e-Expert Hydrogen влиза в серийно производство. Така френската марка се
превръща в един от първите производители, които вече предлагат серийно електрически
среден ван, задвижван с водородна горивна клетка.

P

eugeot e-Expert Hydrogen e логично допълнение
към гамата електрически автомобили и автомобили с ДВГ. Моделът е най-новият символ на
стратегията на марката „Разширена сила на избора“,
даваща възможност на всеки клиент да избере от широка гама задвижвания най-подходящото за неговия
начин на употреба.
Електрическата версия с водородна горивна клетка идва след представянето през 2020 г. на електрическия e-Expert, избран за Международен ван на годината 2021 г. и шестият автомобил Peugeot, който печели престижната награда от 1992 г. насам.

Концепцията
Peugeot e-Expert Hydrogen е оборудван със средно по мощност електрическо задвижване с водородна горивна клетка. Иновативната концепция бе представена неотдавна от STELLANTIS. Задвижването се
състои от горивна клетка, която произвежда електричеството, необходимо за задвижване на автомобила,
благодарение на водород в резервоар на борда. Високоволтовата литиево-йонна акумулаторна батерия
с капацитет 10,5 кВтч може да бъде презареждана
от електрическата мрежа и също захранва електрическия двигател при определени режими на движение.
Новият Peugeot e-Expert Hydrogen изминава всякакви разстояния без локални емисии на въглероден
диоксид. Зареждането с водород става за 3 минути с
водород. Количеството в резервоарите е достатъчно
за пробег над 400 км съгласно сертификационния цикъл WLTP (в процес на одобрение).

При разработката на модела е постигната целта
той да запази всички полезни характеристики на последното поколение на Expert. Моделът се предлага в
две дължини – Standard и Long със същите параметри
както дизеловата и електрическата версия.
Товарният обем е до 6,1 куб.м товарен обем, полезният товар – до 1100 кг, а капацитетът на теглене –
до 1000 кг.

Защо водород?
Пазарът на средните ванове в Европа е над
750 000 превозни средства годишно. Peugeot Expert увеличава пазарния си дял всяка година от лансирането си
през 2016 г. Технологията на водородната горивна клетка е отговорът на все по-нарастващия брой комплексни нужди и употреби на бизнес клиентите, гарантирайки им по-голяма свобода за извършване на дейността
им. Тя осигурява по-голяма автономия от електрическите задвижвания, което е от решаващо значение, като се
има предвид че повечето средни ванове работят в крайградските зони и в гъсто населените централни градски
части, където необходимостта от решения с нулеви емисии става все по-належаща. В същото време водородните ванове запазват една от основните функции на лекотоварните превозни средства – транспортирането на
големи и тежки предмети при безпрецедентна логистична гъвкавост и оптимизирана употреба.
Концепцията на Peugeot e-Expert Hydrogen е базирана на средномощна зареждаема електрическа система с
водородна горивна клетка, която съчетава предимствата
на водорода с тези на батериите и електрическата тяга.

Вентилът за зареждане с водород е на задния ляв калник

Товарното пространство е аналогично с това
при дизеловата и електрическата версии
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Избраната конфигурация на силовата линия позволява запазване на
размерите и пространствата, познати от конвенционалния Expert

Силовата линия
Водородът в резервоара захранва горивната клетка, която произвежда електричеството, необходимо
за задвижване на автомобила на дълги разстояния, докато високоволтовата батерия осигурява необходимата мощност за по-високи динамични характеристики.
Цялата система е интегрирана в автомобила, за да се
гарантира, че не са допуснати компромиси по отношение на обема или полезния товар.
Базиран на EMP2 (Efficient Modular Platform 2), новият Peugeot e-Expert Hydrogen е изцяло електрически автомобил с два източника на енергия на борда. Водородната горивна клетка е разположена в двигателния отсек в предната част на автомобила. Тя подава електричество към електродвигателя след рекомбиниране на водород от резервоарите с кислород от въздуха. Отпадният продукт са водни пари.
Електродвигателят с постоянен магнит с максимална
мощност 100 кВт осигурява 260 Нм максимален въртящ момент. Разположен е на предната ос, като задвижващият тракт е сходен с този на електрическия
Peugeot e-Expert (модел с електрическа батерия). Високоволтовата литиево-йонна батерия е под седалките
в кабината. Тя е с капацитет 10,5 кВтч. Трифазно бордово зарядно устройство с мощност 11 кВт е монтирано в двигателния отсек. Системата за съхранение
на водорода се състои от 3 резервоара, разположени
под пода на фургона с общ капацитет 4,4 кг водород
при налягане 700 бара. Зареждането с водород е бързо и лесно, отнема само 3 минути и става през отвор
на задния ляв калник, където обичайно е гърловината
на резервоара за дизел или бензин.
При напълно заредена батерия могат да бъдат изминати около 50 км само с енергията от нея. Високоволтовата батерия се зарежда през куплунг на предния ляв калник. Трифазното бордово зарядно устройство с мощност 11 кВт осигурява няколко варианта
на зареждането й. От стенно зарядно устройство Wall
Box 11 кВт (32A) пълното зареждане е за по-малко от
1 час, от усилен контакт (16A) – за 3 часа, а от стандартен контакт (8A) – за 6 часа.
При движение „средномощната зареждаема електрическа система с водородна горивна клетка“ има
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няколко режима на движение. При стартиране от място и ниски скорости батерията задвижва електродвигателя самостоятелно. При поддържане на постоянна скорост горивната клетка подава енергия директно към електрическия двигател. По време на ускорение, изпреварване или изкачване по наклон горивната клетка и високоволтовата батерия заедно осигуряват енергия за електрическия двигател. При спиране и
намаляване на скоростта електрическият двигател рекуперира енергия в батерията. Батерията е с гаранция
8 години или 160 000 км за запазване на поне 70% от
капацитета є за зареждане.
Максималният въртящ момент е на разположение
от момента на стартиране на автомобила – без вибрации, без шум, без смяна на предавки, без мирис и
разбира се, без емисии.
За да се гарантира безопасността на пешеходците,
в града и при скорости до 30 км/ч се включва звуков
сигнал, указващ приближаването на автомобил.

Без компромиси
При новия Peugeot e-Expert Hydrogen разположението на резервоарите за водород под пода дава възможност товарният обем да се запази непроменен и
идентичен във всяко отношение с този на дизеловата и електрическата версия. Това разположение осигурява и безопасност, като гарантира стабилност заради ниския център на тежестта. Комфортът е на високо
ниво и благодарение на специфичните настройки на
окачването, които гарантират стабилност и добра возия и при празен, и при натоварен автомобил.
Водачът на новия Peugeot e-Expert
Hydrogen разполага със специално адаптирана система за сервоусилване на волана, която води до лекота на управлението и радиус на завой от 12,4 м (за версия Standard между бордюри).
При новия Peugeot e-Expert Hydrogen версията Standard е с дължина 4,95 м, а Long – 5,30 м.
Полезният обем е до 6,1 куб.м, а пространството за
водача и пътника в двуместната кабина са точно същите като при версиите с ДВГ. Максималният полезен
товар от 1100 кг е специфичен за водородната електрическа версия.
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Шофьорската кабина и уредите за управление са същите както при електрическия e-Expert

Оборудването
За да се опрости изборът, при новия Peugeot eExpert Hydrogen има само едно ниво на оборудване. Той се предлага с всичко необходимо за комфорт
и безопасност. Кабината е с 2 индивидуални седалки,
фургонът е с 2 плъзгащи се врати. Колелата са 17-инчови.
Оборудването включва електрическа паркинг спирачка с асистент за потегляне по наклон, ръчен климатик, Visiopark 1 – 180-градусова камера за обратно виждане, 7-инчов централен сензорен екран с
Peugeot Connect с 3D навигация TomTom, Bluetooth и
MirrorScreen съвместимост, включително протоколи за
свързване Apple CarPlay™ и Android Auto™.
Външно новият модел запазва атлетичния и солиден стил на дизеловите версии, който е допълнен с
отличителни елементи: монограм „e-Expert Hydrogen“
отзад; отвор за зареждане с водород на задния ляв
калник; отвор за електрическо зареждане на предния
ляв калник; специфична междинна решетка на предницата; окачване по-високо с 40 мм.
Интериорът е обогатен с аналогов инструментален панел с цветна матрица, адаптирана към водородната технология, специфична графика за централния сензорен екран с 3D навигация от TomTom Traffic.
Управлението на силовата линия става с познатия от
електрическата версия лост „e-Toggle“, разположен
под централната конзола. С него могат да бъдат из-

бирани положенията Park (паркиране)/Reverse (заден
ход)/Neutral (неутрална позиция)/Drive (задвижване) и
Brake (спирачка). Със селектор се избира от три режима на движение – Eco, Normal или Power. Паркинг
спирачката е електрическа.
Отделните режими осигуряват ECO (60 кВт,
190 Нм) – за по-добър пробег; Normal (80 кВт, 210 Нм)
– оптимален за ежедневна употреба; Power (100 кВт,
260 Нм) – oптимизира експлоатационните показатели
при транспортиране на тежки товари.
Инструменталният панел пред водача е адаптиран
към водородното задвижване. Той включва уред за
измерване на мощността (powermeter), за извеждане нивото на консумация на енергия (ECO за оптимизация на енергията, POWER за максимална мощност
или CHARGE за възстановяване на енергията). Индикатори информират за нивото на водорода в резервоара и за заряда на батерията. Цветна матрица извежда информацията от бордовия компютър и данни за
оставащия пробег.
Новият Peugeot e-Expert Hydrogen излиза първо на
пазарите във Франция и Германия – от края на 2021 г.
Той ще се произвежда във Валансиен (Франция), а
след това ще бъде трансформиран към водородното задвижване в специализирания център на Stellantis,
съсредоточен върху водородната технология, в германския град Рюселсхайм.
Лъчезар АПОСТОЛОВ

Монограмът на задната лява врата, издаващ водородния нрав на модела
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СЪБИТИЯ
Future of Digital Supply Chain Summit
На 23 и 24 септември 2021 г. в Амстердам (Нидерландия) ще се проведе Future
of Digital Supply Chain Summit. Двудневното нетуъркинг събитие обхваща лекции,
дискусии и разнообразни панели. Форумът свързва компании за рисков капитал и
ментори със стартиращи фирми. Машинно обучение, изкуствен интелект (AI), блокчейн технологии, автоматизирано складиране, дигитални близнаци, дронове и тяхната роля в устойчивото бъдеще са част от темите, които ще бъдат дискутирани в рамките на ивента.

Logistics&Аutomation Madrid
Търговското изложение за складова техника, поддръжка и логистика
Logistics&Аutomation ще се проведе на 24 и 25 ноември 2021 г. в Мадрид (Испания). Двудневното изложение е съпътствано и с конферентна част. В десетото издание на ивента се планира да бъдат обсъдени предизвикателствата пред
Logistics 4.0, устойчивостта, достъпността, омниченъл във веригата на доставки, дигиталната трансформация. Форумът е посещаван от над 11 000 посетители, 400 изложители и 80 лектори.

КНИГИ

Овладяване на кръговата икономика
Трудът на Ед Уинк и Розан Хенцен „Овладяване на кръговата икономика“ (Mastering
the Circular Economy) е въведение в кръговия модел от гледна точка на бизнеса и управлението на веригата на стойността. В книгата се разглежда макро- и микроконтекстът
на кръговата икономика – от правителствения и обществения възглед до въздействието
на новите бизнес модели в отделни компании. Трудът обхваща свързаните възможности и предизвикателства за организациите – регулиране и риск, сътрудничество по веригата на стойността, обратна логистика и качество на продукта.

Стратегически подход в управлението на веригите на доставки
В практическото ръководство „Стратегически подход в управлението на веригите на доставки“ (The Strategy-Driven Supply Chain) е очертан седемстепенен подход
за интегриране на хора, процеси, инструменти и анализи. В труда си д-р Брам Десмет представя концепцията, която променя ролята на веригата на доставки от оперативно-тактическа в тактико-стратегическа. Авторът посочва необходимостта от планиране и изпълнение като следваща стъпка след S&OP и IBP. Обяснява как стратегически да се използва балансирана карта с възвръщаемост на използвания капитал
(ROCE) като общ показател на стойността. В книгата са включени примери как да
се използва supply chain „триъгълникът“ за подобряване на продажбите, финансите и
операциите.

54

5 • 2021

СЪДЪРЖАНИЕ

ABSTRACTS IN ENGLISH 55

METRICA LAUNCHES A NEW LOGISTICS FULFILLMENT CENTER
The Bulgarian company Metrica OOD, which is gistics services for small and medium-sized enterpart of the international group of the French postal prises in three different markets, namely Bulgaria,
operator La Poste, has launched a new logistics cen- Greece, and Romania, a new large warehouse facilter for complex warehousing and fulfillment servic- ity for pallet storage and control, fulfilment services
es in the field of e-commerce.
for distribution to online retail stores, packaging and
The logistics center is based on a total area shipment of consignments, customer service.
of 1,900 sq.m in the Sofia-Bozhurishte EconomIn 2020, Metrica OOD reported twice as many
ic Zone. It is located in a leased facility, and the in- processed orders in Bulgaria as compared to 2019,
vestments made are estimated at over 100,000 Euro. and 50% of the orders processed throughout 2020
The logistics center provides fully completed lo- were handled only in the first quarter of this year.

10

INDUSTRIAL AREAS ARE THE STAR OF THE INVESTMENT MARKET
Mr. Vladimir Gurdjieff has always worked pur- to be very high. CTP Invest pursues a targeted poliposefully to bring an institutional investor into Bul- cy to be a leading player in this sector in the region
garia, and he is currently satisfied that he has joined of Central and Eastern Europe. In Bulgaria, we have
the management team of CTP – one of the largest in- closed two transactions for purchase of land plots on
dustrial park developers in Central and Eastern Eu- which we will realize our first two logistics parks in
rope.
Sofia. We firmly believe that the so-called last mile
“All market surveys and real market data show logistics, or urban logistics, has a promising future
an increase in the demand for industrial assets and and a serious potential in Sofia metropolitan area.
mainly for warehousing projects worldwide. It may The acquired land plots give us the opportunity to
be firmly said that at the moment, the industrial ar- build over 200,000 sq.m area in total “, says in an
eas have become the star in the investment market, interview for LOGISTIKA magazine Mr. Vladimir
because the sustainability of this segment turned out Gurdjieff, Bulgaria Country Manager at CTP Invest.

12

HOW BULGARIAN TRADITIONS ARE BECOMING COOL OVERSEAS
We are making a tour through Amish farms in tion is distributed to over 1,000 retail stores in forty
Central Pennsylvania, through a milk farm and large American states. But before all those dairy products
refrigerated warehouses, to the shelves of presti- end up on the shelves of prestigious retail chains,
gious American retail chains. We find there the pots this entrepreneur has come a long way. From farmwith Bulgarian yogurt Trimona. These products are ers and masters in the production facility, using the
made by Atanas Valev from Plovdiv. Farms, dairy, exact recipe, through distributors and merchandise
central warehouse – these key units are about two brokers to purchase managers – everyone plays an
hours away from each other by truck. The produc- important role in this complex supply chain network.

18

TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ON THE CLOCK
Office One Superstore – we all know these sta- impresses with a 22-floor rack construction. LOtionery stores. In fact, this is one of the largest re- GISTIKA magazine makes a virtual tour of Office
tail chains for office products in Bulgaria, and in One Superstore Logistics, together with Ms. Elka
their logistics hub, a large range of products is pro- Kamenova-Tsankova, Chairperson of the Board
cessed, starting from the smallest eraser to the larg- of Directors of Panda Cooperation, and Mr. Georest meeting table. The modern warehousing and lo- gi Raychev, Logistics and Planning Director. Both
gistics center has been built on an area of 12,860 managers explain about the organization of logistics
sq.m which, in addition to an innovative automatic flows, and share their growth plans which include
system for storing and order processing OSR, also construction of a new logistics unit.

21

CONTAINER TRANSPORT AFTER THE VORTEX OF THE CRISIS
For the container business, the last year was ex- tion of the situation in the container transport from
tremely difficult and dynamic, both in the traffic to April 2020 until now. The incident with the tempoand from Bulgaria, as well as worldwide. The ex- rary closure of the Suez Canal had an additional adtremely complex epidemic situation, which start- verse effect on the industry. However, the container
ed in China and later spread to the rest of the world, shipping remains the most common mode of transled to great difficulties for all participants in the sup- porting goods from the Far East to Europe and Amerply chain – transport, trading, forwarding, and other ica. What will happen next in this sector? We asked
companies.
this and other questions about container shipping to
Canceled sails, severe shortage of slots, a sharp experts from leading Bulgarian logistics companies.
jump in freight charges – this is a brief descrip- Read their answers to our questions!

24
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