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Който иска, може
«Решения винаги могат да се намерят,
когато мислим креативно
и влагаме необходимата енергия
за реализирането на идеите си.»

Според психолозите ноември
е един от най-мрачните месеци и
преди първия понеделник на ноември ставали най-много самоубийства. Да, със сигурност освен липсата на слънце и много други фактори ще ни влияят през този ноември,
като например несигурната обстановка по света и у нас. Но аз вярвам,
че колкото сме по-осъзнати, толкова по-малко ще се поддаваме на тези
външни влияния и просто ще правим
най-доброто, което дадена ситуация позволява. Накратко, вярвам в
мотото: който иска, може. И това
се случва независимо от външните
условия.
Най-голямото събитие в логистиката у нас през октомври беше
Логистичната бизнес конференция,
организирана от списание ЛОГИСТИКА
за девета поредна година. И на нея
бяха представени толкова много добри решения, че просто не мога да
избера да се спра само на едно от
тях. Затова в този брой сме разказали доста подробно какво се случи на конференцията. Но като цяло
всички споделени на форума проекти, решения и планове отново потвърждаваха, че който иска, може.
И го прави.

Междувременно в последните дни
на октомври научих за една прекрасна
инициатива, организирана от Hanon
Systems в Пловдив. Нейният управител стартира кампания „Чиста
България..., защото искаме страната ни да бъде чиста“. Това не е просто PR акция с рекламни билбордове, а
реални действия, които дават
ефект. Всеки ден 15–25 души от завода на Hanon Systems събират отпадъци от пътища, паркинги и нивите наоколо. Първата част от кампанията е да се почистят 18 км пътища около Индустриална зона Тракия.
И това е само началото. „Бихме искали да променим начина на мислене
и начина на отношение към природата около нас“ – е мотивът, с който
Дитер Емерт, управител на Hanon
Systems, стартира инициативата.
Разказвам за това тук, защото за мен
това беше още едно потвърждение,
че който иска, може.
Решения винаги могат да се намерят, когато мислим креативно и влагаме необходимата енергия за реализирането на идеите си. Само тогава ще
можем да променим себе си, държавата си и света към нещо по-добро.
Снежина БАДЖЕВА
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За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press

ЦЯЛОСТНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Transpress е водеща логистична компания в
България, създадена преди повече от 28 години
с фокус върху транспортните услуги.
Днес екипът наброява повече от 650 души,
транспортната мрежа се простира в цяла
Европа, разполага с един от най-модерните
автопаркове в България и екипът продължава
да влага време, усилия и средства за
развиването на всички звена в компанията.
Transpress предлага цялостни интелигентни
логистични решения.
Всяка стъпка и процес в компанията са обмислени
и оптимизирани така, че да срещнат нуждите на
клиента. В Transpress всеки служител съзнава
важността и на най-малките пратки и се отнася
отговорно към доверието, което оказват клиентите.

: Куриерски услуги
Бързи градски доставки до 2 или 4 часа
Градски и междуградски доставки
Доставки с /до приоритетен час
Международни доставки

: Палетни доставки
Оптимална транспортна цена
Пълно ежедневно национално покритие
Онлайн проследяемост на пратките
Доставки: врата-врата, офис-врата, офис-офис

Transpress предлага широк диапазон от услуги:
Куриерски услуги

Цели товари

Палетни доставки

Частични товари

Групажни пратки

Складова логистика

Transpress успешно си партнира с нeмския
логистичен гигант DACHSER. Като значима
част от единната европейска мрежа, предлага
свързаност на българския бизнес с всяка точка
на Европа посредством повече от 400 терминала.
Мрежата в България продължава да расте и в
момента има 12 депа в големите градове
с обща складова площ над 13 000 кв. м.
Ежедневните връзки между тях позволяват
бързи доставки до всяко кътче на страната.

С разнообразие от услуги и добро планиране
Transpress гарантира на клиентите си високо
качество на оптимална цена в зададения срок.

www.transpress.bg
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Ден на отворени врати в Инжконсулт

Изгражда се логистичен център
за над 30 млн. лв.
Комплексът ще бъде построен върху терен от
80 000 кв.м и ще бъде реализиран в два етапа. Базата включва административна сграда и складове.
Строителството ще се изпълнява по съвременна
технология с висококачествени материали, заложен e висок процент на енергийна ефективност
и енергийна независимост посредством собствена фотоволтаична инсталация. Предвижда се и изграждането на зарядна станция за електрически
автомобили. Инвестицията на българската компания за търговия на бяла и черна техника „Зора“ е
над 30 млн. лв., очаква се базата да бъде завършена
до края на март 2023 г.

Специални оферти, много налични машини и изключително гостоприемни домакини – на това
успяха да се насладят всички, които посетиха
Деня на отворените врати на Инжконсулт. В
столичния офис партньорите им имаха възможност да разгледат и тестват над 60 налични машини, както и да се възползват от специалните
отстъпки за тях по време на събитието.
На вниманието на клиентите беше представена различна строителна и складова техника от
най-големите китайски заводи – XCMG, Sunward,
SHANTUI, LIUGONG, SANY, EP и др. Имаше и различни машини за пътно поддържане от марките
TICAB и HYDROG.
На отделна площ бяха разположени подемнотранспортни машини на китайската ЕР, където
миноритарен дял притежава един от най-големите световни производители на кари – KION
Group. Те са в средния ценови клас, като качеството им е на много добро ниво. Сред тях изпъкваше електрокарът от „зелената линия“ на ЕР
с литиево-йонна батерия и товароподемност
3 тона. Li Ion батерията дава голямо предимство на машината, тъй като може да се зарежда бързо и това може да става в почивките на
работника. Специално внимание домакините
отделиха на акцията „С грижа към машините“.
В нейните рамки се предлага диагностика, техническа инспекция и поддръжка на преференциална цена на строителни, минни и подемно-транспортни машини.

Представителство на WTO
в Северна Македония
Като поредна стъпка от стратегията си за развитие Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) откри
собствен офис в Северна Македония. Екипът се
ръководи от един от най-добрите специалисти
от бранша в югозападната ни съседка.
Компанията в Северна Македония е собственост
на българското дружество и предлага морски,
въздушен и сухопътен транспорт, както и всички други логистични услуги. Централният офис
на компанията се намира в Скопие, като екипът
ще отговаря и за обслужването на клиентите на
WTO в Косово.
4
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Нов завод в Благоевград
„Оттобок“, международна компания за медицинска
техника, планира да инвестира над 10 млн. евро и
да създаде 300 работни места. Производственият
процес вече е стартирал, като са наети 225 български специалисти. Заедно с производствените
бази на компанията в Германия и Австрия, Благоевград ще стане част от най-големите взаимносвързани производствени предприятия на фирмата.
Дружеството оперира в близо 60 държави и дaвa
paбoтa нa над 8000 дyши. В завода в Благоевград ще
има няколко различни производства, като вече е започнало производството на ортези. Ще се произвеждат и сглобяват протези за крака, коленни стави и структурни части, както и текстилни изделия, ортези и протези.

Amazon Logistics вече доставя
повече пратки от FedEx
След години на бърз растеж логистичната компания
на Amazon изпревари FedEx и стои точно зад UPS
според Индекса за изпращане на пратки Pitney Bowes.
„Пазарният дял на Amazon за обеми пратки в САЩ
скача до 21% през 2020 г. Приходите и обемите за
всички основни превозвачи на колети нараснаха миналата година поради пандемията от Covid-19, която предизвика по-голямо търсене на пратки за електронна търговия. Но растежът на Amazon Logistics
изпреварва FedEx и в пощенските услуги“, сочи Pitney
Bowes. „Това е време на смущения във веригите на
доставки, което предоставя възможности навсякъде за много различни типове играчи, които не сте
виждали преди в логистичното пространство“, казва Джейсън К. Диес, изпълнителен вицепрезидент
и президент на Sending Technology Solutions в Pitney
Bowes. Във фокуса на Amazon остават собствените
доставки, а FedEx и UPS са станали по-селективни,
като са дали приоритет на по-печелившите B2B и
малки бизнес доставки пред огромния поток на доставка до дома.

Фондация ще дигитализира
логистиката
Логистичните компании Dachser, DB Schenker,
duisport и Rhenus създадоха Open Logistics Foundation,
с цел да отворят нова глава в дигитализацията в логистиката. Чрез асоциацията за финансиране Open
Logistics e.V., фондацията е отворена за нови членове от всички области на логистиката – от индустрията, търговията на дребно и услугите до спедиторите и политическите организации.
В основата на работата на фондацията е функционирането на т.нар. Open Logistics Repository, техническа платформа, на която софтуерните и хардуерните интерфейси препращат към реализации и
компоненти, достъпни като отворен код с безплатен лиценз.
Компаниите могат да използват всички инструменти и компоненти за разширяване на своите платформи или за по-бързо създаване на нови продукти
и бизнес модели. Подходът с отворен код гарантира
отворен стандарт за дигитализация на логистичните процеси, като същевременно предлага значителна
степен на гъвкавост за индивидуално персонализиране. Основателите смятат, че отвореният код е първата стъпка към платформена икономика.
6
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Софтуерът ще промени
автомобилния свят

Делян Костов, управител на FROTCOM България
В автомобилите на бъдещето софтуерът ще играе все по-голяма роля, като неговите
възможности са буквално безгранични. Това твърди Делян Костов, управител на FROTCOM
България, в един разговор за бъдещето на автомобилите и телематичните системи с водещата
Снежина Баджева в СРЕЩИ НА КАФЕ.

И

нтервюто с Делян Костов беше излъчено на
живо през Facebook страницата на списание
ЛОГИСТИКА и ако сте го пропуснали, можете да го гледате в YouTube, като сканирате QR кода от
тази страница.

Поглед към бъдещето
„В момента концепцията за автомобила се променя – твърди г-н Костов. – За в бъдеще софтуерът ще
играе все по-голяма роля при автомобилите. Той буквално е безграничен за разлика от хардуера. Със сигурност ще се променят и играчите в автомобилния
бранш. Добър пример са сдруженията на традиционните производители с иновативни компании.“
Според него електромобилите няма как да покрият всички нужди на пазара. Те ще се използват предимно за доставки от последната миля. Освен тях на
пазара все повече ще навлизат и други екологични автомобили, захранвани от водород или от т.нар. инженерни горива (engineering fuels), които се произвеждат
по технологии, оползотворяващи отделените вече въглеродни емисии. Тяхното развитие обаче ще зависи
от държавната подкрепа.
Бъдещето на телематичните услуги ще е изцяло
софтуерно, тъй като автомобилите ще бъдат с вградено GPS устройство, прогнозира г-н Костов.

И още нови телематични решения
В тон с новите тенденции FROTCOM предлага все
нови и нови иновативни телематични решения. Едно

от последните е предаване на информация от автомобилите в реално време – на всяка секунда. За сравнение, в момента информацията се предава на всяка минута. Така в компанията ще получават данни за
състоянието на камиона във всеки момент, включително натискането на газта, спирачката, боравенето с волана, предавката и др., което ще даде възможност за
вземането на по-информирани решения относно начина на управление на автомобила.
Друго интересно новаторско решение е постоянният видеомониторинг на камиона с помощта на
4 камери. От тях две следят какво се случва с ремаркето, една показва пътната обстановка край камиона,
а друга – поведението на водача в кабината. Освен
нарушения на шофьора като пушене и телефон, камерата в кабината ще показва и признаци на умора у
водача, което е животоспасяващо.
Интересен нов модул дава възможност за наблюдаване и анализиране на представянето на водачите. Подобряването на действията им зад волана ще
доведе до снижаване на разходите за гориво и поддръжка. Доказано е, че при подходящ стил на шофиране дадена компания може да намали разходите
на гориво до 7%. Допълнително, ще се отделят помалко вредни емисии и карането ще бъде по-безопасно.

VIDEO

Във видеото в YouTube, достъпно и на нашите сайтове,
можете да чуете всички въпроси и отговорите, които
Делян Костов даде в интервюто.
Екип на сп. ЛОГИСТИКА
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Българският логистичен бизнес
е изключително боеспособен
На деветата Логистична бизнес конференция лекторите обмениха опит и идеи
как във водовъртежа на голямата трансформация на бизнеса може да се спечели бъдещето
Зелената сделка, иновативните логистични решения, дигиталната трансформация, анализът
на данните, новото работно място, аутсорсването на логистичните услуги и уникалните
онлайн формати за привличане на клиенти бяха част от темите на деветата Логистична
бизнес конференция. Форумът се проведе на 12 октомври в София Ивент Център на живо и
чрез онлайн стрийминг и даде възможност на участниците да обменят добри практики и идеи
за бъдещето.

С

нежина Баджева, управител на Българска Транспортна преса, откри форума с думите: „Благодаря ви, че сте тук. Много държах да се съберем на живо, защото бизнесът има нужда да обменя
идеи и опит в тези турбулентни времена, когато нещо
се обърка и се ражда нещо ново. Нарекохме тазгодишната конференция „Интелигентна логистика: Спечели бъдещето“, защото в тези трудни времена всички се интересуваме какво ще се случи в това бъдеще
и се стремим да намерим своето място в него. Убедена съм, че всеки от лекторите днес ще сподели нещо
иновативно, нещо ключово, с което да добави стойност към това, което знаете и можете.“

Колко близо е 2030 г.
Европейската зелена сделка и трудното време за
веригите на доставки след пандемията бяха акцентите
на дискусионния панел „Глобални промени и локални възможности за бизнеса“. В него участваха Петър
ВИТАНОВ – член на Европейския парламент и член
на Комисията по транспорт и туризъм; Зоран ЛАЗОРОСКИ – управител на Шенкер България и на Шенкер Северна Македония; Веселин СТОЯНОВ – основател и управител на Транспрес; Павел БАНДИЛОВ –
директор „Бизнес развитие“ в инвестиционната компания БПД и изпълнителен директор на „БПД Индустриален ФНИ“ АДСИЦ, Георги ТЕРЗИЙСКИ – мени-
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Петър Витанов и Снежина Баджева

джър продажби в SAP България, и Снежина БАДЖЕВА
– управител на Българска Транспортна Преса и главен
редактор на сп. Логистика.
Още в началото Петър Витанов заяви, че неговото
участие е водено от желанието да бъде „мост между
политиката и бизнеса“.
„Климатът се променя и ние трябва да отговорим
с решения. За съжаление, често и политиците, и бизнесът закъсняват да бъдат активни, когато се разглеждат законодателни промени в Европейската комисия“,
каза евродепутатът и призова за по-активна позиция
към плановете за отделните етапи на Зелената сделка,
защото това, което предстои, ще засегне цялата икономическа и стопанска дейност на страната.
„ЕС въвежда през 2005 г. търговията с емисии като
инструмент, който да намалява вредните въглеродни
емисии във времето, а през 2019 г. новият състав на
Европейската комисия си постави за цел Европа да се
превърне в първия въглеродно неутрален континент
след 2050 г. Междинната цел е да намалим въглеродните емисии с 55% (спрямо нивата им от 1990 г.) към
2030 година.
Това сигурно изглежда абстрактно и далечно. Но
за да се стигне дотам, трябва да се въведе ново законодателство. Подготвени са 15–16 законодателни досиета, които трябва да оформят тази трансформация,
включително в транспорта и енергетиката“, коментира Петър Витанов.
Той показа схема с етапите, които водят до цялостна икономическа трансформация, и призова българския бизнес да участва с позиции по текстовете
и сроковете в подготвяните законодателни промени.
Най-сигурният мост между българския бизнес и европейските законодатели е браншовите организации да
предоставят свои позиции чрез българските представители в Европарламента.

Зоран Лазороски

„Ето, Логистичната бизнес конференция доказва, че има мостове и те трябва да бъдат използвани по-настоятелно по всеки въпрос, който се разглежда в ЕК. За всяка политика има компенсаторни механизми. И нека бизнесът се възползва от всички възможни механизми чрез нас, евродепутатите“, призова
Петър Витанов.

Подстъпите на чистата логистика
„DB Schenker, като международна транспортна и
логистична компания, от години има своята политика за устойчиво развитие. Не мога да дам точен отговор дали 2030 г. е реалистичен срок за толкова рязко намаляване на въглеродния отпечатък, защото това
са политически решения, но ние като компания ще
направим всичко възможно, за да отговорим на изискванията, зададени от ЕК. Когато става дума за нашата политика за устойчивост, DB Schenker като транспортна и логистична компания е напълно наясно със
своето въздействие върху околната среда и сме напълно убедени от години, че трябва да правим стъпки в
тази посока. Работим върху т.нар. чиста градска логистика, защото особено с увеличения брой доставки
в градовете в резултат от разрастването на електронната търговия е особено важно да имаме начин тези
доставки да стават по начин с нулеви вредни емисии. Освен това от години ние работим и по интелигентно използване на капацитетите на нашите камиони, така че да няма празни курсове и да намаляваме максимално въглеродния отпечатък, оставян от тях.
Работим и по това да намаляваме въглеродния отпечатък от нашите кораби, както и да направим складовете ни максимално неутрални по отношение на всякакви вредни емисии“, включи се онлайн в дискусията Зоран Лазороски.
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Веселин Стоянов

Павел Бандилов

Веселин Стоянов, който е бил близо до Европарламента, на площада, когато българските превозвачи
протестираха срещу Пакета „Мобилност“, отговори,
че Пакетът противоречи на философията на Зелената
сделка и клаузата за връщането на камионите трябва
да бъде променена.
„Съгласен съм, че трябва да стъпим на устойчиви технологии и да намалим въглеродните емисии
в транспорта. Но ние в Транспрес буквално се молим да тестваме електрически камиони. Няма как да
стане толкова бърза трансформация, когато първият
електрически камион слезе от конвейера буквално
онзи ден“, каза мениджърът.
Той даде пример как Транспрес от години внедрява интелигентни решения в логистиката, които щадят
природата и хората. Мениджърът е убеден, че в България могат да се използват автовлаковете (дългите камиони) и заяви готовността на логистичните компании да изградят необходимата за тях инфраструктура до големите дистрибуционни центрове, които управляват.
Петър Витанов поясни, че част от фондовете на
Зелената сделка са точно за да стимулират закупуването на електрически автомобили. Според него цената на електрическите ванове към 2026 г. ще се изравни с цената на тези с дизелови двигатели.

вам Зелената сделка, защото тя беше заложена като
срокове припряно и без да се намерят достатъчно алтернативни източници на електроенергия и в момента ние берем негативите на тази прибързаност. Нека
бъда разбран правилно – аз не отричам, че Зелената
сделка е нещо голямо и сериозно, но трябва да пазим икономиката.“
На въпроса на водещата панела Снежина Баджева какви са възможностите на българските инвеститори да се включат в промяната на движението на капитали, хора и стоки, Бандилов отговори, че трябва
да се подхожда много предпазливо в строителството
на логистични паркове. И посочи за пример проблеми със скока на цените на имотите в Англия, Шанхай, Берлин.
„Трябва да сме внимателни, защото се натрупват
неблагоприятни фактори и е добре да изчакаме с инвестициите в нови бази. Ние изградихме соларна система в Логистичен парк БПД Варна, готови сме и за
нови инвестиции, защото едно публично дружество
като БПД може да направи данъчна оптимизация и
добре да борави като заемна политика. Когато се взема кредит, всеки трябва да гледа какъв лихвен режим
може да понесе. И да си гарантира бъдещи парични
вземания, като се вземат мерки да се получават тези
вземания“, посъветва финансовият анализатор.
„Пандемията с Ковид-19 промени всичко, което
знаехме досега и което смятахме за много стабилно.
Години наред преследвахме максимална ефективност
на веригите на доставки, но точно това направи веригите на доставки твърде fragile по време на кризата.
Няма да навлизам в детайли, защото всеки знае какъв
тип disruptions имахме през последната година и половина и това промени начина ни, по който ние мислим, особено по отношение на международния бизнес, и аз смятам, че това промени и начина, по кой-

Инвеститорите – нетърпеливи и предпазливи
„Зелената сделка стъпва на решения, които не се
опират на научни технологии – опонира Павел Бандилов. – Вижте какво става с цените на електроенергията и инфлацията. Една от причините е, че политическата класа оправдава инфлацията с пандемията. Но
аз смятам, че политиците и банките се изолираха в
последните години от реалната икономика. Не харес-

Партньори на Логистична бизнес конференция 2021

ВРАΤИ 3А ДОМА И ИНДУСТРИЯТА

10

9 • 2021

СЪДЪРЖАНИЕ

11
LO G I S T I C S B U S I N E S S CO N F E R E N C E
S O F I A , B U LG A R I A

Георги Терзийски
то ние говорим за логистиката. От години говорим за
логистика just-in-time и за максимална ефективност,
но сега вече говорим за just-in-case логистика. Смятам, че България има добри възможности за т.нар.
nearshoring и в рамките на една година доста големи компании преосмислиха инвестиционните си планове в Далечния изток заради прекъсванията във веригите на доставки и според мен има добър шанс някои инвестиции да бъдат пренасочени към нашия регион, особено България като част от ЕС. Разбира се,
тук има и редица проблеми, като липсваща квалифицирана работна ръка, но аз смятам, че това е тенденция, която ще се развие през следващите години“, допълни Зоран Лазороски.

Новото идва от всички страни
На въпрос за пътя на бизнеса към дигитална трансформация Георги Терзийски отговори, че бъдещето е
на стандартизираните решения, въпреки че бизнесът
често иска индивидуални и нестандартни решения.
„Пътят е да се планира разумно и да се върви с
малки сигурни крачки, бизнесът да се допитва до консултанти, но да следва неотклонно процеса на дигитална трансформация. Защото, ако бизнесът не е готов да посрещне всички новости, които излизат на самия дигитален пазар, няма как да настъпи бърза трансформация.
А компаниите, предлагащи дигитални продукти,
трябва да са в пряка връзка с клиентите и да ги консултират в процеса на промяна на мисленето за трансформация. Защото е важно не само да се съберат
данни, а те да се използват правилно, да се анализира и планира по-точно на базата на тези данни. Да, в
бъдеще ще има виртуален консултант, виртуален търговец, но трябва да се тръгне от по-малките процеси,

За участниците, които се включиха онлайн в конференцията,
беше осигурена възможност да задават въпроси в дискусиите
които не са дигитализирани, и след това да се променя по-решително цялата организация на работа“, каза
мениджърът по продажбите в SAP.
На въпрос на онлайн зрител на Логистичната бизнес конференция дали Зелената сделка не
е мечтата на Европа да достигне чрез една голяма
трансформация Индустрия 4.0 през 2050 г., Петър
Витанов отговори: „В известна степен това е новата индустриална революция. Но не е мечта, а реалност. Нека уточня – Зелената сделка не е причина за всички проблеми, които се случват около бързия растеж на индустриите след пандемията. Големият въпрос пред Зелената сделка е ще може ли
ЕС да запази конкурентоспособна своята икономика както на голямата европейска територия, така и
във всяка страна поотделно. Това означава трансформация, която да даде възможност всяка страна да е конкурентоспособна в рамките на ЕС и на
трети страни. Затова искам пак да кажа – гледайте на мен като на човек, който може да спомогне
за отстояването на интереса на българските стопански субекти в ЕС. Убеден съм, че българският бизнес дава възможност за по-добър стандарт на българските граждани. А това е нашата задача – да запазим конкурентоспособността си и да пазим интересите на българските граждани."
„Българският логистичен бизнес е изключително
боеспособен. Убеден съм, че ще удържим на всички трансформации, ще добавяме стойност за своите
клиенти, ще бъдем предпочитани компании за работа и ще привличаме все повече таланти“, направи оптимистична прогноза Веселин Стоянов.
Подкрепи го и модераторът на панела Снежина
Баджева, която обобщи: „Новото и предизвикателствата идват от всички страни и ние трябва да сме
адаптивни и гъвкави, за да спечелим бъдещето.“

Партньори на Логистична бизнес конференция 2021

СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2021

11

12
LO G I S T I C S B U S I N E S S CO N F E R E N C E
S O F I A , B U LG A R I A

2022 г. поставя големи въпроси
пред веригите на доставки
Как фирмите работят в променената бизнес среда, как планират,
инвестират и изграждат нови стратегии
Вторият панел на деветата Логистична бизнес конференция бе на тема „Иновации, с които
се печели бъдещето“. В него участваха Антон ДИМИТРОВ и Стефан СТОИЛОВ – DHL Express
България; Емил ДИМИТРОВ – Kaufland България; Янислав ТОТЕВ – ДСВ Роуд; Светлин АДРИЯНОВ – EY.

Д

вамата лектори от DHL Express България говориха по темата „Зелена трансформация на логистиката: Дигитални решения за декарбонизация и електрифициране на наземните и въздушните
операции в DHL Express“. Глобалната компания DHL,
която развива логистична дейност в над 220 страни и
територии в света, генерира над 330 млрд. тона въглеродни емисии за година, като само 1% от тях се
пада на DHL Express България. За да изпълни заложената цел – намаляване с 10% до 2030 г. на въглеродните емисии, които генерира на годишна база, компанията следва Стратегия за устойчивост.

От самолетите до последната миля
„Първото, което ще оптимизираме, това е авиацията, която генерира 90% от въглеродните емисии на
компанията. За да пазим небето, ще се съсредоточим
върху използването на все повече устойчиви авиогорива. А на земята планираме 60% от нашите крайни доставки да бъдат осъществявани по въглеродно неутрален
начин. Всяка година ще въвеждаме все повече електрически превозни средства, а за движението на нашите терминали по суша вече оглеждаме варианти както за хидрогенни двигатели, така и за друг тип камиони на алтернативни горива. Нашите сгради – и собствени, и под наем – отговарят на стандартите за енергийна ефективност, а екипите ни предлагат на клиенти12
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те продукти и решения, които са в синхрон със стратегията за устойчивост“, каза Антон Димитров – директор
„Оперативна мрежа“ в DHL Express България.
Компанията ще извърши подмяна на въздушната флотилия, като за нуждите на DHL e разработен от
американска компания самолетът ALICE с електрически двигател. Но и сега един самолет може да бъде
зареден с авиоконтейнери така, че да пести горива.
Инициативата за нов начин на товарене стартира през
април и само за един полет от София до Лайпциг на
дневна база са спестени толкова въглеродни емисии,
колкото биха генерирали 20 микробуса в градски цикъл на работа.
Последната миля също става все по-зелена и виждаме по улиците на големите български градове как
се извършват доставки от екобусове и карго велосипеди на DHL.
„Създали сме оптималното превозно средство за
градска дистрибуция. В Бургас веломаршрут DHL има
от 2017 г., а в София – от 2019 г. – отбеляза Антон Димитров. – За 2022 г. планираме да закупим над 40 автомобила от най-големия клас в микробусите. Те ще
се движат основно в София, във Варна и Пловдив ще
има нови веломаршрути.“
Компанията изгражда и собствена зарядна инфраструктура, като за 2022 г. планира да изгради 38 зарядни станции и динамична разпределителна станция.
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Антон Димитров

Стефан Стоилов

Стефан Стоилов, директор „Информационни системи и технологии“ в DHL Express България, допълни казаното от неговия колега Антон Димитров, като
уточни, че „когато IT отделите разбират бизнеса и работят за бизнеса, тогава общата цел е достижима“.
IT директорът сподели как инвестициите в иновативната услуга DHL PAPERLESS TRADE (PLT) водят до
намаляване на използването на хартия в ежедневната обмяна на документи между куриерската компания и нейните клиенти. Услугата може да се използва
в 205 държави. Цялата IT инфраструктура е изградена
от DHL, като за клиентите е безплатна.

Действията носят промяната
За „Зелената логистика, инвестициите и иновациите в Кафуланд говори Емил Димитров, ръководител
„Логистика“ в Kaufland България.
През 2021 г. Kaufland България празнува 15-ата си
годишнина, а логистичният център в с. Стряма (Индустриална зона Раковски) е отворен година по-рано. Числата сочат, че в логистиката на търговската верига са заети 550 служители, които работят в две логистични бази. Триста камиона посещават на ден базите, в които се обработват 1 милион и 300 хиляди
палета на годишна база.
Лекторът се спря на 3 иновации, които не само
оптимизират логистичните процеси, но и правят труда
на хората по-ефективен. Те са разработени в общия
контекст на политиката за устойчивост на Кауфланд
България. Девизът на тази политика е „Действията носят промяната“.
Основната причина за инвестицията от 4,8 млн. лв.
в KLAPP – сгъваемият метален палет, е оплакването на
складовите работници от болки в кръста. Днес иновативното решение позволява кашоните вече да не се
вдигат над раменете и да се пази здравето на хората.
„Палетът позволява и ефективно използване на
превозните средства, което води до намаляване на
курсовете и спестява въглеродни емисии – каза Емил
Димитров. – Използването му доведе и до намаляване с 50% на фолиото за опаковка, което означава
250 тона фолио, спестено в групата за една година.
Това е революционният момент, който мога да сравня
с въвеждането на европалета преди 60 години.“
Вторият зелен проект на компанията е използването на природен газ при влекачите. Партньорите є

Емил Димитров
превозвачи използват камиони на природен газ и над
90% от доставките до хипермаркетите се извършват
със CNG камиони. Те имат готовност да инвестират и
в електрически камиони.
„EPS сгъваемите касетки са 100 процента рециклируеми каси за многократна употреба. Те заемат 86%
по-малко обем при обратното транспортиране и така
спестихме 1135 тона вредни емисии за една година.
С такива касетки са транспортирани 33 млн. тона плодове и зеленчуци само през миналата година“, обясни лекторът.

За успеха се плаща всеки ден
„Логистика 2022 – тенденции и предизвикателства“
бе озаглавил своята презентация Янислав Тотев, управител на ДСВ Роуд. Водещата на панела Богиня Матеева го провокира да говори не само за предизвикателствата, но и да направи прогнози какви промени
да очакваме през следващата година.
„Това е въпрос за много повече от 1 милион долара, защото никога не сме били изправени пред толкова неясен хоризонт – с усмивка отговори мениджърът. – Най-прогнозируемото преди 6 месеца – цената на електроенергията, вече е големият въпрос пред
бизнеса. До пандемията ние познавахме една логистика, която беше много добре подредена. Тогава се
работеше с точни схеми, точни графици и принципи,
които се спазваха. И когато от едно страхотно отваряне преминахме към едно тотално затваряне, се получи взрив. Роди се нова звезда, появи се нов хоризонт
пред нас. Наложи се бързо да се променяме спрямо
търсенето и минахме от B2B към B2C операции. Започнахме да возим малки пратки, приемахме и новите цени на контейнерните превози, въпреки че продължават да ни шокират.“
„Очаква ни голяма и значима промяна“ – категоричен е управителят на 3PL компанията. Той говори и
за рисковете пред бизнеса, и за необходимостта рискът да бъде застрахован при дългосрочните договори.
Като предизвикателства спомена още недостига на
ресурси и растящите цени, капацитета на една фирма и KPI на работещите в нея. Засегна и темата за IT
системата, с която работи една компания – трябва да
бъде глобална, сигурна и гъвкава, а информационният поток непрекъснато да се използва за анализи и за
планиране на инвестиции.
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2021
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Светлин Адриянов

Янислав Тотев

„Това, което чух днес на конференцията, ми позволи да си сверя часовника. Стратегиите, за които говориха колегите от DHL, Кауфланд и Транспрес, са заложени или се случват и при нас“, каза Янислав Тотев.
А на финала цитира фраза, която помага на хората да
работят в среда на непрекъсната промяна: „Успехът
не е никога наше притежание. Успехът е нещо, което вземаме под наем и за него плащаме всеки ден!“

„Г-н Тотев ми подаде топката, като заговори за
рисковете и регулациите, а за тях непрекъснато трябва да мислите. Виждате как постоянно се появяват
нови правила за работното време, GPR, Пакет „Мобилност“, нови правила за работата от разстояние,
мерки срещу изпирането на пари. Правилата за конкуренцията са нещо, с което живеем постоянно. Но
ако до 2008 г. наказанията при нарушаването им бяха
предвидими и измерими, защото бяха до 100 00 лева,
то през 2008 г. с един нов закон получихме първия
пример какво ни чака с регулациите и рисковете от
неспазване на регулациите. Появи се нов начин за измерване на санкциите и когато принадлежим към група, тези санкции са до 10% от оборота на групата за
предишната година“, каза юристът.
Той запозна аудиторията с това, какво е позволено
и какво не при договаряне с конкурентите и подизпълнителите, както и какви са ограниченията при привличането на клиенти от конкурентно-правна страна.
„Когато говорим за договорите в бизнеса, трябва да знаем, че потребителят е издигнат на пиедестал – той трябва да получи най-доброто качество на
най-добрата цена. Това е идеалът на конкурентната
регулация и с много лошо око се гледа на споразумения, които осигуряват пазарен комфорт на фирмите за сметка на този идеален продукт за потребителя.
Това важи не само когато има подписан договор за
цени, търгове или други споразумения, но и при устни уговорки по време на работна вечеря в ресторант
или по телефона. Като съгласувана практика се приема дори премълчаването за действията на конкурента
или решението на браншова организация за пазарно
поведение на фирмите“, предупреди лекторът.
На финала Светлин Адриянов направи едно
сравнение, което важи както за големите, така и за
малките фирми. „Както няма граници в иновациите,
инвестициите за развитието на фирмите, така няма
и граници във фантазиите на регулаторите, които
налагат нови правила и санкции. Затова големите
компании, които проявяват структурирано отношение към законността, си имат собствени библии с
правила за съответствие с конкурентното законодателство. Те им осигуряват пътечка, по която да се
движат безопасно.“

Безопасните пътеки в конкурентната среда
„На пръв поглед някой би помислил, че лекторът
Светлин Адриянов – асоцииран съдружник и ръководител на Правната практика на EY за България, Северна Македония, Албания и Косово, не е свързан с логистиката. Но всъщност неговата презентация е много
важна, защото транспортът, спедицията и логистиката
работят в силно конкурентна среда и трябва да се познават добре правилата на конкуренцията“ – така модераторът представи последния лектор от панела.

Логистичната бизнес конференция беше съпътствана от
изложение. Щандът на FROTCOM България
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Логистиката – все по-технологична
и по-дигитализирана

Антон Ананян

За правилните данни, точните прогнози и верния избор говориха
лекторите в 3-тия и 4-тия панел на конференцията

Н

авлизането на новите технологии в логистичните процеси става все по-динамично на фона
на проблемите с веригите на доставки, ресурсите и човешкия фактор, предизвикани от пандемията Ковид-19.

Информация за шофьорите
и товара в реално време
Няколко нови модула, които подобряват мониторинга върху камионите и водачите, представи Антон Ананян
– търговски мениджър във FROTCOM България. Един от
тях е възможността за предаване на информация от GPS
устройството в реално време, а не на 1 минута, както е
досега. Това ще даде много по-детайлна информация на
мениджмънта за действията на водача и ще му помогне
да взема по-информирани решения за подобряване начина на управление на автомобила.
Интерес сред слушателите предизвика решението за постоянно видеонаблюдение на товара, на водача и на дистанцията, която спазва камионът спрямо
Коника Минолта България

другите превозни средства. Така освен че ще се следи за кражби и нелегални пътници в ремаркето, ще се
наблюдава и дали поведението на шофьора не носи
опасност за инциденти.
Последният продукт, разработен от FROTCOM, е
направен в партньорство със застрахователни компании. Той представлява софтуерно приложение, което
събира данни за възникнали инциденти на оборудваните с GPS устройства FROTCOM автомобили. Те биват обработени и предоставени на съответната застрахователна компания в удобен за тях вид. За това ползотворно сътрудничество разказа Валентин Илиев –
изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ЗК Лев Инс. С помощта на този продукт става известяване за възникнали инциденти в реално време с висока точност. Ползи има за всички участници,
които получават детайлна информация в реално време или за минал период. За компаниите от логистичния сектор той дава допълнителна сигурност и помощ
под формата на контакт с шофьора или със служител
на фирмата.

EPAL България
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Валентин Илиев

„С това приложение ние работим по две линии
– обясни Илиев. – Едната е при настъпило събитие
в чужбина да достигнем до базата данни, които са
натрупани в джипиесите, и да видим дали е реално
това, което чуждите застрахователи предявяват към
нас. Втората е, че при дадени GPS маркери можем да
разберем кога има инцидент в момента на неговото
настъпване и веднага да се свържем с клиента, който участва в събитието. За в бъдеще, на базата на масива от данни, предоставен ни от най-големите GPS
провайдъри, ще можем да идентифицираме рисковите участъци в определени държави и ще информираме за тях своите клиенти.“

Точното око на софтуера
„Ключът за подобряване на процесите извън офиса е събирането на правилните данни, анализирането
и използването им по правилния начин, така че да ни
помогнат да вземем по-добри решения – подчерта в
началото на своята лекция Антон Крантев, ръководител екип „Интелигентни видеорешения“ в Коника Минолта България. – Дори да имаме перфектни решения, имаме и човешкия фактор, който често допуска
грешки. Тук могат да ни помогнат някои интелигентни
софтуерни решения.“
Едно от тях, което той представи, е за проследяване на пратки. То комбинира информация от камери
за видеонаблюдение и я предава на WMS системата.
При такава корелация лесно може да се докаже при
коя стъпка е допусната грешка, да се анализира и да
не се допуска повече.
Друго решение на Konica, приложено в столичния мол „Парадайз“, е система за разпознаване номерата на автомобили плюс система за контрол на достъпа. Така може да се разбере кога даден автомобил

Логистичен парк East Ring
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Димитър Сотиров

Антон Крантев
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е пристигнал на обекта и колко време се е задържал
за товарене или разтоварване. И ако някой се е забавил, да се провери защо се е случило така. Подобно е
и решението за разпознаване и сертификация на контейнери. То може да даде информация кой контейнер на кой камион е натоварен и накъде е потеглил.
Онлайн в презентацията се включи и Димитър Сотиров – ръководител екип IT Services в Коника Минолта България. Като първа стъпка в дигитализацията
на дадена компания той предложи изграждането на
строен цифров архив. Акцент в представянето му бе
платформа с когнитивни умения, която разпознава и
обработва всякакъв тип документи. Тя може да разпознава всякакъв вид товарителници, поръчки, фактури и други типове документи.

Човешкият и изкуственият интелект
решават казуси
За възможностите на Claims Trans разказа търговският директор на компанията Марк Георгиев. Тя обработва и разрешава комплексни транспортни казуси
и всички видове претенции от името на превозвачи,
спедитори и други логистични компании.
„Голяма част от спедиторите и товародателите
имат нужда да си купят спокойствие, когато стоката
не може да бъде доставена – разказа Георгиев. – Това
не обхваща само моментите, когато пристигат намачкани кашони, а влизането на бежанци в камионите и
новите предизвикателства, които идват от пакет „Мобилност“. За да предложим нещо по-всеобхватно като
решение на различните ситуации, създадохме софтуер, който комбинира човешката интелигентност на
специалисти от логистичния бранш и хора, занимаващи се с транспортно право, с възможностите на технологиите и изкуствения интелект.“

Кауфланд България

17
LO G I S T I C S B U S I N E S S CO N F E R E N C E
S O F I A , B U LG A R I A

Марк Георгиев

Ханс Лип

Според Марк Георгиев в транспорта колелото се
върти малко по-бързо от останалите бизнеси и никога
не се знае кога ще застанеш на мястото на този, на когото не си помогнал вчера, за да стигнете до някакъв
успех. Затова от компанията се стремят не само да разрешат проблема със своя клиент, но и чрез медиация
да запазят добрите отношения с неговите партньори.
Онези, които слагат страховете си пред отговорността към бизнес партньорите и игнорират нуждите
на своите клиенти, могат после да се поучат от тези ситуации, които са неглижирали във времето, смята той.
Компанията е създала безплатни ръководства за
превозвачи и спедитори и ежеседмично споделя карго казуси с аудиторията. Тя предлага и услугата eCMR
на TransFollow. За нея по-подробно разказа Ханс Лип
– представител на TransFollow: „Бъдещето е да обменяме данните по прозрачен начин, за да се възползваме от предимствата на цифровизацията. Чрез нашия
портал можете да управлявате задачите в транспорта.
Порталът ще изпрати товарителницата на всички. Изпращачът, освен че вижда реалния документ, знае кой
ще докара пратката.
Специално смартфон приложение дава възможност на шофьора да прикрепва документи, да ги подписва и да улеснява транспорта. Освен това има модул, който се свързва с WMS и директно дава данните при доставка.

Лазар Матеев

Имате нужда от софтуер – защо не си го направите сами? „Преди 4 години си поставих за цел да се науча сам да си правя приложения и апликации, като не
разчитам на глобалните програми – сподели в началото на своята презентация последният лектор в панела Лазар Матеев, ръководител направление „Вериги на

снабдяването“ в Hanon Systems Пловдив. – Направихме приложения с моя екип на базата на методите no
code и low code, които са буквално безплатни. Да, те
не са лъскави, но вършат работата, за която са направени.“ Така класическият ИТ отдел може да се замени с
DIY (do it yourself) решения. Той изтъкна, че едно проучване прогнозира, че до 2024 г. 67% от всички поръчкови апликации ще са правени на no code и low code
платформи. С тяхна помощ програмирането става доста по-лесно – буквално като редене на Lego.
Според Лазар Матеев, ако някой иска да инвестира в такъв тип развитие, да отдели внимание на данните – от къде идват те, какво трябва да правим с тях,
какво е предназначението им и как да извлечем резултат от тях.
За една година във фирмата са създадени около
20 апликации, които са достъпни от всякакъв тип устройства. По време на презентацията Лазар Матеев
представи някои от тях. Едно е TMS система, за която са изразходвани 5000 евро за графичната част и
една седмица труд. Получава се работна среда, достъпна за бизнеса, доставчика и транспортната компания. Тя помага да се оптимизират транспортните графици и да се запълнят плътно камионите, така че да
не остава място за нежелани пътници в тях. В същото време организира доставчиците и транспорта, без
да има нужда от диспечер. Може да се ползва от телефона на шофьора, както и да изпраща снимки, да
чете баркод.
Друго интересно приложение е Top Odit. В него
са заложени всички изисквания, които има даден клиент на готовата продукция, към опаковането и номерацията на стоката. Приложението помага на работниците, които пикират поръчките, да сверяват дали
артикулите са опаковани и подредени според изискванията на конкретния клиент.

Хьорман България

NANOPROCHEM

Логистици правят софтуерни приложения
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Атанас Котов

Логистичният избор
Четвъртият панел бе посветен на умението да бъдат избрани точният продукт или услуга, предлагани в
логистиката. Пръв по темата говори Атанас Котов – изпълнителен директор на EPAL България, Гърция и Румъния. Той разгледа проблемната тема за недостига
на палети и растящите им цени.
„Марката EPAL е символ на качество. Нашият палет се произвежда по определени стандарти и може
да изпълнява определени функции. В момента всички са наясно, че нарушението на веригата на доставки влияе върху обмена на палетите. Затова потреблението на EPAL палетите расте – както на нови, така и
на употребявани.“
В момента производителите на европалети изпитват сериозни затруднения поради повишените цени
на дървесината и трудното є набавяне. Това се дъл-

Милена Рамчева

жи на нарушение във веригите на доставки на самата дървесина. Големи държави от Европа – например
Германия и скандинавските страни – изнасят част от
дървесината си извън ЕС и я правят труднодостъпна за
европейския пазар. В момента чисто новите палети се
търгуват на двойни цени спрямо началото на годината, за което основният фактор са повишените цени на
консумативите и материалите, които се влагат.
Друго предизвикателство на пазара на палети според Атанас Котов са фалшивите палети. Те не отговарят
на нито едно от изискванията на EPAL и нямат необходимата товароносимост, което застрашава стоката върху тях. Голяма част не са преминали термична обработка и пренасят различни вредители, които могат да бъдат опасни както за стоките, така и за хората.
„Очаквам пазарът да влезе в някаква норма, но
няма да се върне на нивата отпреди ковид кризата – прогнозира той. – Ситуацията ще продължи да е
сложна. Инфлацията се покачва. В момента има засилване на вноса на европалети от Украйна и това
може би ще доведе до някаква корекция на пазара,
но тя няма да бъде толкова сериозна.“

Пет причини за аутсорсване
на логистичното обслужване

По традиция на логистичното бизнес събитие се тегли томбола
за награди, които този път бяха осигурени от Йоспед и ДСВ Роуд:
смарт часовник Apple Watch SE, високотехнологичен роботдомашен помощник и електрически скутер.
Късметлиите тази година бяха: Тодор Желков от FROTCOM
България, Силвия Александрова и Кристина
Чолакова от Изи Асет Мениджмънт.
18
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След Атанас Котов модераторът Васил Василев покани Милена Рамчева – изпълнителен директор на
Метрика, да разкаже за възможностите на фулфилмънт услугите за електронната търговия. Тя разгледа
подробно причините, които предполагат избора на
изнесените логистични операции. В началото се спря
подробно на честите грешки, които се допускат при
аутсорсване. Често фирмите си поставят неясни цели
защо го правят. Не се дефинира ясно какво се възлага на външния изпълнител, а понякога се избира и неподходящ доставчик.
Основният фактор, подтикващ фирмите да аутсорсват логистични дейности, е намаляването на разходите. Освен това доставчикът често разполага с подобри ресурси и технологии и осигурява надеждност
и комуникация на клиента.
Милена Рамчева изтъкна 5 основни причини за
аутсорсване на логистичното обслужване. На първо
място клиентът може да се фокусира върху основната си дейност. Има достъп до технологии и оборудване, подобрява ефективността си и увеличава приходите. Дава се възможност за управление на риска и възможност за персонализирани решения.
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Виртуалният шоурум на STAMH
Ново дигитално изживяване предложи Христо Урумов
За първи път на Логистичната бизнес конференция Христо Урумов, собственик и управител на
STAMH, представи новия проект на компанията – виртуален SHOWROOM, над който екипът му
работи от началото на 2021 г.

Д

нес показвам за първи път пред вас първата
редакция на проекта. Такъв иновативен продукт няма нито една фирма в света от нашия
бранш. Може би сме малки, може би сме далечни,
но сме първи. Отваряш компютъра и попадаш на изложение, каза Христо Урумов.
Присъстващите в залата и наблюдаващите онлайн
деветата Логистична бизнес конференция имаха удоволствието да станат свидетели на демонстрацията на
уникалния виртуален шоурум на системите за складиране, който все още не е публично достояние. По
план новото дигитално изживяване ще бъде на разположение на всички още в началото на 2022 г.
Пред участниците в конференцията Христо Урумов разкри някои от функциите на новия софтуер:
виртуална карта, която ще позволява на всеки посетител да се ориентира, техническо описание на различните системи и напълно реалистична 3D симулация на
оборудването.
На входа на виpтyaлния мaгaзин посетителите щe
бъдат пocpeщнaти oт любезни peцeпциoниcти, кoитo щe им paзкaжaт кaквo мoжe дa видят в шоурума.
Пpoдyктитe са разположени пo ceктopи и човек може
лесно да се ориентира сред тях. Сeктopи, кoитo ca
oбocoбeни в шoypyмa, ca: стeлaжни cклaдoви cиcтeми,
автoмaтизиpaни cклaдове и кoнвeйepни cиcтeми, роботизирани системи, склaдoвo oбopyдвaнe, пoдeмнa тexникa, мoнтaж, инcпeкция, cepвиз, сoфтyep зa cклaд и
лoгиcтикa и пpoфecиoнaлнa пoчиcтвaщa тexникa.
С помощта на zoom функция може да се уголеми
изгледът на всяка система и тя да се разгледа в детайли
от различни ъгли, независимо на каква височина е. На
всяка система има информация за продукта и техническо описание. Атрактивно видео показва как работи

тя, а по желание може да се изтегли и нейният каталог.
Ако натиснете специален бутон с говорител на
него, ще ви се обади бранд мениджър от STAMH, отговарящ за дадената система.
Иновациите винаги са били основна мисия на
компанията и неслучайно в началото на годината
STAMH е обявена за победител в конкурса „Иновативно предприятие на годината“.
„На пазара няма компания, която да разполага с дигитален продукт, който да позволи на всички наши партньори буквално да се разходят между различни технологии за дистрибуционни и сортировъчни центрове. И
това могат да направят от работното си място, независимо къде се намират по света“, посочи Христо Урумов.
Проектът за новия виртуален шоурум е разработен от софтуерни и инженерни екипи в компанията.
Христо Урумов е страстен привърженик на иновациите и смята, че склaдoвeтe вeчe ca oтживeлицa,
логистиците вече тъpcят диcтpибyциoнни цeнтpoвe и
тoвa тpябвa да им се даде. По неговите думи диcтpибyциoннитe цeнтpoвe никнaт кaтo гъби в Eвpoпa и пo
cвeтa, което показва, че e вpeмe зa промяна. Toвa e
и неговата нoвa мeчтa – STAMH да оборудва големи
дистрибуционни центрове в България. А съветът му към
логистиците е да заложат нa aвтoмaтизaциятa и oптимизaциятa нa пpoцecитe, за да спечели бъдещето.
Генерален партньор на престижния логистичен форум
бе FROTCOM България
Партньори – еMAG и EPAL
Онлайн партньори – Транспрес, DB Schenker,
карго-партнер и Баркод системи България
Екип на сп. ЛОГИСТИКА
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Българска мебелна фирма
изнася 99% от продукцията си
Когато производителят говори бизнес езика на партньорите, винаги има
добавена стойност – казва Мирослав Константинов, управител на М2 ПРОМ
За създателите на фирма М2 ПРОМ може да се разказва в романтичния стил, присъщ на
французите, но аз предпочитам реалистичния стил на българските предприемачи. Защото
франкофоните Мирослав Константинов и Димитър Димов са от новото поколение
предприемачи, които достигат до свой бизнес след натрупан опит в чуждестранни компании
и от собствен бизнес в България. И когато надградили този опит с много контакти и труд, се
родила българска компания, конкурентна на мебелните производители в луксозния сегмент за
обзавеждане на глобални търговски вериги.

Р

азговорът ми с Мирослав Константинов се състоя
след поредното му завръщане от Франция, където финализира поръчки, някои от които отложени във времето заради ковид пандемията.
„Имаме страшно много поръчки за различни клиенти и отсега подготвяме проектите и заетостта ни за
2022 г. Работим за френски фирми, които имат филиали
и в други държави. Около 90% от нашите продукти остават във Франция, останалите отиват в търговските магазини на веригите в други държави. Изпълняваме поръчки за обзавеждане на хотели, ресторанти, търговски
вериги. Един от големите ни клиенти – Lagardère Group,
е концесионер по летищата и поръчките от началото на
2020 г. се осъществиха в края на 2020 г. или се отмениха за 2021 – 2023 г.“, сподели мениджърът.

Опитът, който мотивира
Пътят на Мирослав до предприемач преминава
през много и различни длъжности – търговец на вино

в Nicolas, ритейл дивелъпър в Nespresso, фасилити мениджър в търговска верига Gucci. И докато търсел в
Източна Европа (включително в България) заводи, подизпълнители за поръчки на търговско обзавеждане,
дошло решението да направят фирма с Димитър Димов в началото на 2015 г. Защо с Димитър? Защото
приятелят му от детинство, с когото заедно учили във
Франция, имал предприемачески опит от собствена
строителна фирма и същия търсачески дух.
„Бях натрупал познания за мебелите във високия
сегмент на ритейла, а Димитър – в изпълнението на
технически и строителни проекти – разказва Мирослав
Константинов. – Създадохме М2 ПРОМ през 2015 г. и
в началото всичко беше много напрегнато. Трябваше
да отговорим на покани да дадем оферта за изпълнение на мебели, като работата с подизпълнителите трябваше да координираме ние с Митко. Пращах му досиетата директно на френски и ми беше лесно, защото
говорехме езика на бизнеса, в който се впуснахме. Той
не се смути от едно досие от над 70 страници, което

Дизайнерът чертае с програмата Top Solid Wood, файловете се налагат в машината и се избягва факторът човешка грешка при производството
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Мирослав Константинов е роден в София. Учи
международна търговия във Франция. В Гренобъл учи и съдружникът му Димитър Димов (вдясно на снимката).
Мирослав работи на различни позиции във
Франция и Русия, преди да се завърне в България и да основе с Димитър фирма за производство на мебели. Опитът му, натрупан в мултинационални компании, му дава основание да каже,
че днес като търговски мениджър води преговорите на бизнес езика с партньорите.
трябваше спешно да прочете, да осмисли и да предложи оферта в рамките на исканите 48 часа. Направи го
и когато се обади на подизпълнителя да започне да работи, взехме решение да влезем в този бизнес. Първите 3 години печелехме проекти и ги давахме на подизпълнители, а през 2018 г. започнахме собствено производство. Защото дойде моментът, когато ни поканиха на търга за обзавеждане на KFC във Франция и на
Lagardère Group. Искаше се вече да докажем, че притежаваме необходимата база и ресурси, че ще изпълним поръчките. Имаше и други мотивиращи фактори,
но този беше основният.“
Базата, в която работи М2 ПРОМ, е в Божурище.
Разположена е върху 3600 кв.м площ и в нея работят
42-ма души с различни специалности. Живеят в София или областта. При сформирането на екипа двамата мениджъри приложили социална политика, основана на уважението към хората и правилното заплащане на труда с прозрачно социално осигуряване. Затова почти няма текучество във фирмата.
„Когато се грижиш за хората, те се грижат за фирмата“, категоричен е Мирослав Константинов.

От точка А до точка Б
Над 90% от суровините за производството се доставят от дистрибуторите. Собствен доставчик фирмата
използва за доставки само на по-малки детайли.
„По-интересна е изходящата ни логистика, тъй
като 99% от продукцията ни е за външни пазари –
обяснява Мирослав. Аутсорснали сме тази дейност
на спедитори, с които работим без проблем. Вярваме си, лоялни сме. При договарянето определяща е
не цената, а партньорството. Ние инвестираме в тях,
като им даваме постоянна заетост, а когато се забавим малко с поръчката, те търпеливо изчакват да я довършим. Не си налагаме глоби, не спорим за неустойки. Когато имаме нужда за бърз превоз, нашите
партньори винаги го осигуряват. Случвало се е да има
проблеми с адреса, където трябва да се достави стоката, иска се друга точка, но спедиторите са мобилни
и приемат всяка промяна. Пътуват до Франция всяка
седмица, без да се оплакват от липсата на шофьори
или други обстоятелства.“

В търсене на високото ниво
Когато се произвежда за потребители от висок
клас, е необходимо производството също да е на
високо ниво. За да го постигнат, двамата мениджъри имали нужда от инвестиции и намерили подкрепа

от Фонда за капиталови инвестиции към Българската банка за развитие в началото на миналата година.
Най-новото дружество от Групата осигурява дялов капитал за растеж на М2 ПРОМ, защото вижда потенциал в тази сделка, в която инвестицията прави фирмата с експортна насоченост, конкурентна на европейския пазар.
Средствата са инвестирани в човешки ресурс, високотехнологични машини и софтуерна програма за
чертаене.
„Новата програма Top Solid Wood е много скъпа
и нямаше хора, подготвени за работа с нея, тъй като
повечето чертежи за мебели в България се правят на
AutoCAD. Затова първо обучихме хората, които ползват иновативната програма, и това ни помогна да бъдем на същото ниво като нашите френски и европейски колеги, като продължим да държим високо европейско качество на работа и производство. Техниката
ни е последно поколение – програмата чертае, файловете се налагат в машината и се избягва факторът
човешка грешка. Така постигнахме нивото на нашата
продукция, което е конкурентно на произведеното в
други страни“, твърди Мирослав Константинов.

Together in motion

●ТРАНСПОРТ
●ЛОГИСТИКА
●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD
1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4
Tel.: +359/2/996 22 13
e-mail: office@lagermax.bg
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М2 ПРОМ продължава да печели поръчки за изпълнение на висок клас обзавеждане за магазини на луксозни марки,
както и на хотели и ресторанти в различни части на Франция
Но за да има високо качество на крайния продукт,
е необходимо подизпълнителите, които доставят материали и детайли, също да работят качествено. Мрежата от поддоставчици на М2 ПРОМ е около 30 фирми. Как се работи с много подизпълнители? „С внимание, с план Б, а понякога и с план С – усмихва се
мениджърът. – Говорим за колеги с човешки фактор,
който има същите проблеми, както всички нас, и винаги е възможно нещо да им се случи. Но когато някой се издъни 2–3 пъти, тогава се разделяме. Такива
са правилата на бизнеса.“
А как работят двамата съдружници? „Аз се занимавам с търговско-административната дейност, а Димитър с производствената – споделя Мирослав. – Когато някой от нас вземе решение, другият го следва. Не
проявяваме управленско его.“

Гордост и амбиции
Възможно ли е малка фирма да отделя време и
ресурси, за да обучава студенти? Да, когато тази фирма е ръководена от модерно мислещи мениджъри.
Тази година Мирослав и Димитър изнесли лекция
в Лесотехническия университет и организирали състезание за конструктори с награден фонд. За догодина предвиждат да инвестират в програма за подготовка на кадри.
„Предлагаме на студентите нещо авангардно – да
работят по нов начин – казва Мирослав. – Даваме им
виждане от пазара в луксозния сегмент. А когато някой им говори за стила Dior или Chanel, студентите винаги слушат внимателно. Имаме добри перспективи и
амбиции да се развиваме, затова искаме да подготвим
бъдещото поколение за работа във фирмите от мебелното производство. Считаме, че у нас има недостатъчна производствена мощ в сегмента, който целим, т.е.
луксозния. Препоръчваме на всички клиенти да искат
оферти от повече фирми, но не само в България. Нека
има прозрачност. Ние сме малък пазар и трябва да
си помагаме, а не да си пречим. Задачата ни е доста
амбициозна, но инвестираме от времето си и с много
желание и енергия, за да имаме бъдеще.“
Създателите на българската мебелна фирма се
гордеят, когато видят свои продукти на Paris Charles
de Gaulle airport или в някой магазин за висша мода.
Благодарение на добрите контакти и бизнес отношения с френските им колеги продължават да печелят поръчки за изпълнение на висок клас обзавеждане за магазини на луксозни марки, както и на хотели и ресторанти в различни части на Франция. Сред
техните реализирани проекти са Lagardère Group,
Swatch Group, Dior, Air Bus, Mercure, както и редица
ресторанти за бързо хранене KFC. Един от поводите
им за гордост като български предприемачи е оборудването на музея Yves Saint Laurent в Париж.
„В мебелите за търговско обзавеждане няма мода
– казва Мирослав на раздяла. – Има компании, които
почти не променят стила на своите бутици. Когато се
смени дизайнерът на модната марка, се сменя и концепцията на бутиците, за да се покаже новото в компанията. Обикновено дизайнът се сменя на 5 години, но има и традиционалисти, които правят само лек
лифтинг чрез нюанси в обзавеждането.“
А дали са давали съвет на някой дизайнер на мебели? „Искали са ни съвет, но не сме го давали – усмихва се Мирослав. – В нашия бизнес на всеки се плаща
за неговата работа и дизайнерът трябва да реши какво
иска да му произведем. Когато той нарисува визията,
ние ще измислим конструктивно как ще я произведем.
Това е нашата работа. В това сме силни.“
Богиня МАТЕЕВА

22
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Привърженик съм на ученето
през целия живот
Цветин Тодоров, председател на НСБС
Неотдавна Цветин Тодоров беше избран за председател на Националното сдружение на
българските спедитори (НСБС). По този повод списание ЛОГИСТИКА му зададе няколко въпроса
за бъдещото развитие на сдружението. И ощe: какви са новостите около развитието на
Александър Логистикс – фирмата, на която Цветин Тодоров е управител.

– Г-н Тодоров, откога Вие и Александър Логистикс сте членове на НСБС?
– Кандидатствахме и бяхме приети за член през
2006 г., след като вече бяхме развили значителен брой
регулярни групажни линии с партньори в Европа и се
осъзнахме като спедиторска компания.
– Как приемате избора Ви за председател на
НСБС?
– Мисля, че това е естественият ход на събитията
в сдружението, тъй като постът е свързан с отговорности, които ние споделяме, и всеки от нас се чувства
отговорен да работи за общата кауза в името на защитата на интересите на спедиторските и логистичните фирми. Позицията изисква мобилизиране и себеорганизация, тъй като трябва да съвместим функциите
си на хора, които управляват частен бизнес, с тези на
посветени на общото благо на бранша.
– Какви ще бъдат основните Ви приоритети в
по-нататъшното развитие на организацията? И поконкретно за следващата година.
24
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– Една от причините да поема тази позиция е
приемствеността в политиките и приоритетите, които
сдружението следва, а те са ясно дефинирани: защита на интересите на бранша, организационно укрепване на сдружението и развитие на учебния център.
Силата ни не е в целите на един или друг от нас, а в
„колективния гений“ на хората в управителния и контролния съвет, на които ще разчитам.
Що се отнася до личните ми предпочитания, моята кауза винаги е била обучението и мотивирането на хората, запалването на искрата в тях както в личен, така и в професионален план. Привърженик съм
на ученето през целия живот и развитието на Учебния център на НСБС е мой личен приоритет. В пандемичната 2020 г. обучихме 222-ма курсисти. Учебният ни център е безспорен лидер в професионалното обучение, свързано със спедиция, транспорт и логистика. Центърът разработи Държавния образователен стандарт за професия „Спедитор-логистик“, който бе утвърден от Министерството на образованието
за степен „бакалавър“, което е прецедент в системата на образованието в България. Ние сме единственият център – издател на специализирана професионална литература в областта на спедицията.
– Как ще се развива от тук нататък Учебният
център към НСБС? Вие самият ще продължите ли
да преподавате в него?
– Учебният център има прекрасна електронна
платформа за обучение (MOODLE) с изцяло реструктурирано съдържание, видеолекции, виртуална класна стая. Искам да изразя специални благодарности на
Поликсена Кръстанова за изключителния є принос и
съм убеден, че нейният наследник Момчил Антов ще
продължи и доразвие дейността на Учебния център,
като затвърди позицията му на водещ в бранша.
Планираме да създадем още курсове и да обогатим съществуващите, като ще наблегнем на информационни технологии и продажби, но предизвикателството е да подберем подходящи преподаватели.
Именно поради това мисля, че ще продължа да преподавам, и се надявам и други колеги експерти в областта си да продължат да го правят. Наскоро един
отзив в Google за Учебния център от курсист ме на-
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«Планираме да създадем още курсове и да обогатим съществуващите,
като ще наблегнем на информационни технологии и продажби,
но предизвикателството е да подберем подходящи преподаватели.»
кара да се посмея, като същевременно ме направи горд. Отзивът беше: „Мислех, че хората, основали
това сдружение, предлагат курсове уж само за диплома, но лекторите говорят твърде професионално“. Да,
точно това преследваме с Учебния център – издигане
на професионализма на кадрите!
– Ще разширява ли НСБС броя на членовете си?
– Смисълът на организациите е да бъдат обществени, а не елитарни, или поне аз така го разбирам, и
е естествено да се стремим да приемаме нови членове, съпричастни към ценностите, идеите и морала на
НСБС. Една от силните страни на организацията ни
са толерантността и взаимното разбиране, които членовете ни проявяват помежду си, независимо от конкуренцията между нас. Мисля, че ние сме пример в
това отношение за много други формални и неформални организации, в които отношенията отдавна са
загубили нормалността си.
В тази насока ще направим усилия да активизираме дейността на секциите по различните видове
транспорт в сдружението, за да създадем форум за
обмен на мнения и идентифициране на проблемите в бранша. Ще направим усилия и в посока на генериране на повече съдържание в социалните медии.
– Ще предприеме ли НСБС конкретни стъпки за
ускоряване въвеждането на електронни транспортни и спедиторски документи?
– Дигитализацията е must, за да бъде един процес
ефикасен в наши дни, и не е въпрос дали искаме, или
не да работим за внедряването є. Просто тези, които не го направят, ще останат „зад борда“. В този аспект ще направим всичко възможно, за да убедим администрацията, че електронните товарителници са от
полза за всички участници в процес с лесна проследимост и прозрачност. Надяваме се да получим подкрепа, като ще търсим такава и ще използваме примера на други европейски страни, които вече са напреднали в тази посока. И тук много разчитам на екипа на управителния и контролния съвет и специално
на Олга Василевска, която приема въпроса като свой
личен приоритет.
– Наскоро Александър Логистикс разшири складовата си база. Разкажете ни повече за този проект – какво го наложи, какви основни функции ще
се изпълняват в новия склад, какви са параметрите му?
– Ние не правим изключение от тренда на развитие в логистичния бранш, наложен от смяната на моделите във веригите на доставки в цял свят. Връщането на много производства от изток обуслови силния
износ и просперитета на производствените компании
в България, както и промяната на моделите на дистрибуция към все по-къси вериги с по-малко участници. Всеизвестен факт е, че най-ефикасни са моделите
на директна доставка от производител до клиент, кое-

то отдавна променя световните бизнес модели и ще
засегне и нас. Ръстът в интернет търговията измества наличностите от магазините към складовете за интернет поръчки и това ще продължи. Това принуждава и нас да разширяваме складовата си база, като
миналата година пуснахме в експлоатация cross-dock
склад с 15 рампи и 2100 кв.м площ. В момента строим нов модул с 2200 палетни места за контрактна логистика, като същевременно инвестирахме в допълнителни терени, на които предвиждаме разширяване с
нови 3000 кв.м площта на cross-dock склада ни. В същото време всички сме изправени пред предизвикателства като например липсата на човешки ресурси с
достатъчна производителност. Лично мое мнение е, че
ръстът на възнагражденията значително изпревари ръста на производителността на кадрите и това ни насочи към създаването на интегрирани софтуерни системи, които да позволят контрол и ефикасност на бизнес процесите ни.
– Как се промени дейността на Александър Логистикс по време на ковид пандемията? Преобразувахте
ли дейността или бизнес модела си по някакъв начин?
– Да, разбира се. Вече споменах въвеждането на
нова интегрирана информационна система с TMS,
WMS, CRM модули, различни допълнения, осигуряващи електронен обмен на данни (EDI) с клиенти
и партньори, интерактивни уеб портали за клиентите и партньорите ни, мобилни приложения за всички
шофьори, поемащи транспортни заявки, включително еднократни такива. Опитваме се да „изхвърлим“ в
облака цялата информация и инфраструктура, която е
възможно, без да страдат бързодействието и производителността на софтуерните ни системи. Изцяло сме
подготвени за модел на работа, при който (ако се наложи) в офиса могат да останат 10% от персонала, а
останалите да работят от домовете си.
– Какви планове имате за бъдещото развитие на
фирмата?
– Ако има нещо постоянно в природата и света
около нас, това е промяната и ние не правим изключение от правилото:
❖А
 лександър Логистикс ще продължи да се развива
като бизнес, управляван от собствениците, като на
борда вече е и второто поколение мениджъри.
❖М
 ного целеустремено работим върху развитието на
национална мрежа за доставки, като целта ни е да
бъдем един от лидерите на пазара.
❖Щ
 е продължим с внедряването на все по-модерни
софтуерни системи, които ще ни позволят автоматизация на процесите.
Ако на някого му се стори, че съм лаконичен в отговорите, то е, защото съм привърженик на мотото:
„Кажи на света какво мислиш да правиш, но първо
му го покажи.“
Снежина БАДЖЕВА
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Технолифт България с нова база в София
Фирмата разширява сервизните дейности на кари
От няколко месеца Технолифт България има нова база – офис, складове и сервизни помещения
в София. Тя се намира на бул. Ботевградско шосе, но е доста по-голяма от старата, което
ще спомогне за разширяване на дейността на фирмата. Предвижда се в скоро време част от
помещенията да се преоборудват и в тях да се рециклират подемно-транспортни машини.
Фирмата е официален партньор за България на STILL, един от водещите производители на кари
в света, част от KION Group.

К

омпанията е добре познато име в бизнеса с
кари, като предлага и нови машини STILL, и рециклирани и употребявани кари от същата марка. Допълнително в портфолиото є има всякаква прикачна техника, тягови батерии и други съоръжения за
подемно-транспортна техника. Инвестицията в новата
база е планирана от години и е резултат от разрастването на дейността на фирмата.

Разширяване на дейността
Новата база е собственост на Технолифт България.
Тя се състои от офис и 2 склада със сервизни помещения с обща площ 500 кв.м. Допълнително фирмата е закупила един парцел, на който предвижда да построи още един склад. Сервизът е оборудван с модерна техника за ремонт на машини, като техниката и
апаратите постоянно се обновяват.
В една от сградите ще бъде оборудвано специално помещение за рециклиране на употребявани машини STILL, като в него ще има и бояджийно отделение. На машините ще се прави основен ремонт според изискванията на германската компания и ще се
продават със специален сертификат за качество на
STILL. Във фирмата смятат, че това ще бъде една удач26
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на стъпка в нейното развитие, тъй като пазарът на качествено рециклирани машини у нас е доста сериозен. В момента фирмата предлага рециклирани машини от Германия със заводски сертификат.
Освен това новите площи ще позволят на Технолифт България да поддържа повече машини на склад.
Това ще спомогне за осъществяването на друго намерение на компанията – да предлага машини под
наем, тъй като търсенето в този сектор се увеличава.
„Кризата не промени много предпочитанията на
клиентите в България – сподели Иван Петров, управител на Технолифт България. – През последната година
много се търси складова техника – ричтраци, колички,
нископовдигачи, стакери и др. При машините втора
употреба се търсят повече газокари, но расте интересът към електрокарите.“
Според него през тази година се забелязва увеличение на цените на машините втора употреба. Причината е, че няма достатъчно такива машини – найвече електрокари и газокари среден и малък клас. В
същото време липсват нови машини. Производството
им се бави поради забавените презокеански доставки
на възли и части за тях. Затова и сроковете за доставка на нови машини са удължени, особено за специализираните машини.
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Сервиз по всяко време
Сервизните специалисти на Технолифт са опитни и
откликват веднага при сигнал за проблем. Основно те
поддържат и ремонтират машини на STILL, но също
така сервизират и други марки машини. Общо в страната фирмата има мобилни сервизни екипи в 6 града
– София, Велико Търново, Разград, Варна, Стара Загора и Пловдив. Технолифт България разполага с 13 сервизни коли – 5 буса и 8 пикапа, с които техниците
достигат до всеки клиент. При 80–90% от случаите се
работи на място при клиента. Само при нужда от ос-

новен ремонт машината се кара в база на фирмата.
Тъй като работата се увеличава, постоянно се търсят техници, а младите кадри се обучават от по-опитните, които са почти от началото на дейността на фирмата. Редовно има и обучения в чужбина, както в Германия, така и в други държави. От STILL редовно организират обучение на сервизни специалисти от Балканите в някоя страна от региона. В момента тези събирания са прекратени поради пандемията, като се
набляга на онлайн обучението.
Техниците от фирмата се стараят да реагират бързо при всеки сигнал. Има доста клиенти с договор
за пълно сервизно обслужване, като на някои места са длъжни да реагират до 3–4 часа. Освен кари се
прави и поддръжка на рийчстакери, тъй като фирмата е представител на производители на такава техника – FTMH Srl. (ex Fantuzzi) и SVETRUCK. Доставят се
и различни части за тази техника, която се ползва предимно от морските ни пристанища.
Технолифт България предлага и стелажни системи.
От септември 2016 г. фирмата е официален представител на DEXION Storage Solutions, водещ европейски
производител на всякакви стелажни системи, част от
групата на Gonvarry Material Handling.
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Новият Mercedes-Benz Citan
Mercedes-Benz Vans представи новото поколение на компактния си ван Citan. Той ще се предлага
в три версии – товарен фургон Panel Van, пътническото комби изпълнение Tourer и изцяло
електрическата версия eCitan в карго вариант.

Н

овият Mercedes-Benz Citan бе определен като
грандиозно предложение в сегмента на малките ванове, като бе подчертано, че компактните външни размери, съчетани с голямо товарно пространство и товароносимост, дават възможност за разнообразни приложения на новия
модел – особено при градските доставки и услуги.
Моделът ще се предлага като товарен фургон Panel
Van и като пътническо комби във версията Tourer.
Широкоотварящите се плъзгащи се врати от лявата
и дясната страна на автомобила, както и ниската товарна височина осигуряват удобен достъп до вътрешността на автомобила. В Citan Tourer пък пътниците
разполагат с удобни седалки. В допълнение към високата си функционалност моделът разполага с цялото
познато оборудване за безопасност и високо ниво на
комфорт при шофиране.
Разбира се, най-голямата новост е изцяло електрическата версия eCitan. Маркус Брайчверд, ръководител
на Mercedes-Benz Vans, подчерта по време на премиерата, че Citan е последният нов лекотоварен модел на
Mercedes-Benz Vans, който излиза с двигател с вътрешно горене. Всички бъдещи разработки на подразделението ще бъдат със задвижване с нулеви емисии.
Дизайнът на новия Mercedes-Benz Citan се отличава с балансирани пропорции. Моделът отново е разИнформационно-развлекателната система MBUX
е в помощ на водача
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работен в сътрудничество с Renault и споделя платформата на Renault Kangoo, но е ясно забележим като
член на семейството на Mercedes-Benz.
Citan съчетава компактни външни размери – дължина 4498 мм, с голямо пространство. Карговерсията
е с товароносимост 782 кг и товарен обем 2,9 куб.м.
Благодарение на различните си версии и практични
детайли в оборудването гамата на модела ще има
широко и разнообразно приложение.
Първоначално на пазара излизат Panel Van и Tourer.
Ще ги последват варианти с различно междуосие,
както и версия Mixto. Но дори при късото междуосие
от 2716 мм Citan предлага много повече пространство
в сравнение с предшественика си. Товарната дължина на фургона е 3,05 м при сгъваема преградна стена.
Новият Citan се предлага с до две плъзгащи се
врати на товарното пространство. Отворът им е с широчина 615 мм и височина 1059 мм. Товарната височина при задната врата е 590 мм. Двукрилата задна
врата може да се отваря и фиксира на 90 и 180 градуса. Вратите са асиметрични, като лявата е по-широка
и се отваря първо. Пътническият Tourer стандартно се
предлага със задна врата тип клапа, а като опция – с
двукрила врата. Задната му седалка се дели в съотношение 1/3 към 2/3, като със сгъването є се увеличава
багажното пространство.
Лесното сгъване на втория ред седалки в пътническата версия
осигурява още товарно пространство
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Новият Citan се предлага с до две плъзгащи се странични врати
на товарното пространство
Новият модел идва оборудван със системи за комфорт и удобство, познати от леките автомобили, включително THERMOTRONIC, функция за безключово
стартиране KEYLESS-GO1 и електрическа ръчна спирачка. Товарната и пътническата версия ще бъдат налични
с нива на оборудване BASE Line и PRO Line. BASE Line
е функционален начален вариант с цялото необходимо
базово оборудване, а PRO Line съчетава представителен дизайн с допълнителна функционалност.
Гамата от двигатели при товарната версия ще
включва три дизелови и два бензинови силови агрегата. Дизеловите 4-цилиндрови редови двигатели с
работен обем 1461 куб.см са с мощност 75; 95 и
116 к.с., а бензиновите, които също са 4-цилиндрови
редови с работен обем 1332 куб.см, се предлагат с
мощност 102 и 131 к.с. Максималният въртящ момент
при различните двигатели се движи от 200 до 270 Нм.
Citan Tourer ще е наличен с дизеловия двигател с
мощност 95 к.с. и с двата бензинови агрегата. Всички двигатели покриват еконормите Euro 6d и са комбинирани с ECO старт/стоп функция. При най-мощния дизелов двигател освен 6-степенната ръчна предавателна кутия се предлага и 7-степенна автоматична
трансмисия с двоен съединител (DCT).
Електрическият еCitan в карговерсия ще излезе на
пазара през втората половина на 2022 г. Той ще разшири гамата от ванове с електрическо задвижване,
която вече включва eVito и eSprinter. Електродвигателят е с мощност 75 кВт и въртящ момент 245 Нм.
Максималната скорост е 130 км/ч. Пробегът с едно
зареждане се очаква да бъде около 285 км по WLTP.
Бързото зареждане на батерията с капацитет 44 кВтч
от 10% до 80% ще отнема 40 минути. Голямото предимство на еCitan е, че запазва товарния обем и товароносимостта на версията с ДВГ.
Литиево-йонната батерия от 8 модула е разположена при предния мост, където е защитена от удари. Тя предлага използваем капацитет от 44 кВтч. Синхронният двигател с външно възбуждане задвижва
предните колела при eCitan. Силовата линия е с два,
избираеми от водача режима – Comfort и ECO (за подълъг пробег). Три са избираемите нива на рекуперация – (D-/D/D+). Вграденото зарядно устройство на
eCitan позволява удобно зареждане с променлив ток
(AC) с мощност 11 кВт или 22 кВт.
Карговерсията е с товароносимост 782 кг и товарен обем 2,9 куб.м

Електрическата версия се чака в средата на 2022 г.
Използването на стенна кутия на Mercedes-Benz
еBox позволява зареждането да се извършва много побързо, отколкото от стандартен контакт. При зареждане
с постоянен ток (DC) до 75 кВт всичко е по-бързо. За
да се даде възможност както за зареждане с AC, така и
за DC зареждане, eCitan може да се поръча с комбиниран CCS конектор. Куплунгът е на обичайното място за марката – под емблемата на предната решетка.
Предното окачване на новия Citan е тип McPherson
с долни носачи и носи повече комфорт, а задното,
което е на цяла торсионна греда, освобождава повече пространство в багажното отделение. При Tourer
окачването е с настройки за повече комфорт, а при
Panel Van е оптимизирано за понасяне но по-голям
полезен товар.
Новият Citan идва с всички познати системи за активна и пасивна безопасност и комфорт. Както и в новите поколения на Mercedes C-Class и S-Class, моделът има Active Lane Keeping Assist. Стандартно са вложени ABS и ESP, система за помощ при потегляне по
наклон, асистент за страничен вятър, система за предупреждение за умора у водача – ATTENTION ASSIST,
системата за спешни повиквания на Mercedes-Benz.
Citan Tourer използва дори повече системи като
стандарт – Active Brake Assist, Active Lane Keeping
Assist, Blind Spot Assist и Speed Limit Assist с разпознаване на пътни знаци. Като опция се предлага Active
Distance Assist DISTRONIC, който може автоматично
да поеме шофирането в задръствания, както и Active
Assistant Assist. Citan Tourer е оборудван стандартно с
централна въздушна възглавница, която при страничен
сблъсък се надува между седалката на водача и пътника. Общо 7 въздушни възглавници защитават пътниците в Tourer, а карговерсията е оборудвана стандартно с 6 въздушни възглавници.
Новият Citan може да бъде оборудван с интуитивно управляваната и самообучаваща се информационно-развлекателна система с гласови команди MBUX
(Mercedes-Benz User Experience) като опция. Citan е
подготвен за използване на много цифрови услуги от
Mercedes me connect. Множество места за съхранение и отделения улесняват ежедневната употреба на
Citan. Налични са три 12-волтови контакта.
Като опция при новия Citan се предлагат LED фарове с цветна температура 5500 К, чиято светлина е
много близка до дневната.
Габаритите на карговерсията са междуосие 2716 мм, дължина 4498 мм, височина 1832 мм и
широчина 1859 мм. Citan Tourer се различава по височината, която е 1811 мм.
Началната цена на немския пазар на новото поколение на Citan е под 23 800 евро с ДДС, като базовият
модел ще се предлага на цени под 20 000 евро с ДДС.
През следващата година се очаква дебютът и на
Mеrcedes-Benz T-Class. Луксозният пътнически компактен ван ще използва платформата на новия Citan, както V-Class заимства платформа от средния ван Vito.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2021
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Топ 20 производители
на системи
за складиране
Ръстът на електронната търговия се отрази ползотворно на производителите на
автоматизирани системи за складиране. Това показва ежегодната класация Топ 20 на тези компании,
направена от американското списание Modern Material Handling. Проблемите с отсъствието на
хората от работното им място доведоха до ръст в търсенето на автоматизирани системи
за складиране и придвижване на стоки и материали.

П

рез пандемичната 2020 г. общите продажби
на компаниите от Топ 20 на производителите на автоматизирани системи за складиране са нараснали с двуцифрен процент. Общо приходите им са достигнали 25,9 млрд. долара спрямо
23,2 млрд. долара през 2019 г., което представлява
ръст от 11,7%. Част от увеличението на общите приходи в списъка се дължи на нови участници в него.

Все повече автоматизация
Продукцията на фирмите от Топ 20 е предназначена за много отрасли. Някои от тези сектори бяха силно засегнати от затварянето, свързано с пандемията, и
прекъсванията на доставките през 2020 г. Други сектори, като храни и напитки, преживяха ръст и продължават активно да автоматизират операциите си.
Ръстът в приходите на компаниите се дължи на
бума в електронната търговия. Много от компаниите
в Топ 20 са фокусирани върху предоставянето на системи, автоматизация и софтуер, които носят скорост и
ефективност при работата във фулфилмънт центровете, обслужващи е-магазините.
„Виждаме безпрецедентно количество проекти в
тази област, по-голямата част от тях е за автоматизация на складове и на потока на материали – смята Норм Саенц, управляващ директор и партньор на
St. Onge Company, консултантска фирма за инженеринг на веригата за доставки и логистиката. – Акцентът е върху ръста на електронните комуникации и увеличаване обема на изпълнените операции със същия
или по-малък ръчен труд. Това отваря вратата за преосмисляне на традиционните технологии и по-сериозен поглед върху автоматизацията на процеса „стокикъм-човек“ (goods-to-person) за много компании.“

Топ 10
Daifuku остава номер 1 в списъка, отчитайки повече от 4,5 млрд. долара приходи за 2020 г., което представлява ръст от 13% спрямо миналата година. „Докато секторът за производство на електронни компонен30
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ти е в низходяща тенденция, продажбите на интралогистични системи за производители и дистрибутори
остават стабилни – смята Стюарт Олифант от отдела
за корпоративни комуникации на Daifuku. – Има увеличение на проектите от електронната търговия и логистиката на хранителни стоки, което отчасти се дължи на работата от вкъщи, предизвикана от пандемията Covid-19.“
Dematic, която е част от KION Group от 2016 г.,
отбелязва значителен ръст в приходите – от 2,6 млрд.
долара за 2019 г. до малко над 3,2 млрд. долара за
2020 г., което представлява увеличение от 21%. Това е
достатъчно компанията да се изкачи на второ място в
класацията спрямо третото през предишната година.
„Силният ни ръст се дължи до голяма степен на нови
поръчки за модернизация от клиенти, занимаващи се
с електронна търговия в Северна Америка и Европа“,
сподели Хасан Дандашли, президент и главен изпълнителен директор на Dematic.
На третото място Schäfer Group, известна още
като SSI Schaefer, отчита приходи от 3,12 млрд. долара, което е малко под постигнатото през предходната
година – 3,2 млрд. долара.
С приходи от 2,1 млрд. долара, което е с 23,5%
повече спрямо предходната година, Vanderlande –
част от Toyota Advanced Logistics Group (TALG), се премести на четвърто място в класацията, с две позиции
нагоре спрямо миналата година.
Honeywell Intelligated, чиито приходи се отчитат в дивизията Safety and Productivity Solutions на
Honeywell, отбелязва над 2 млрд. долара приходи
през 2020 г. спрямо 1,8 млрд. долара през 2019 г. Това
е достатъчно, за да заеме 5-ото място в списъка.
„Началото на пандемията беше преломна точка за сектора за дистрибуция и фулфилмънт – отбелязва Кристин Фойел, главен търговски директор
в Honeywell Intelligrated. – Потребителите потърсиха
безконтактни форми на пазаруване във всички сектори на търговията на дребно, като много от тях за първи път. Електронната търговия и омниканалният растеж на дребно ускориха нуждите от автоматизация на
разпределителните центрове.“

КЛАСАЦИИ 31
Топ 20 на доставчици на автоматизирани системи за складиране
Място Място
Приходи 2019 г. Приходи 2020 т. Процентна разлика Тригодишен
Компания
Седалище
2020 2019
в млн. долари в млн. долари
2020/2019
ръст
1
1
Daifuku Co.
4016
4540
13,0%
9%
Осака, Япония
2
3
Dematic (KION Group)
2662
3226
21,2%
37%
Атланта, САЩ
3
2
Schaefer Holding International
3217
3120
–3,0%
–3%
Нойкирхен, Германия
4
6
Vanderlande Industries
1700
2100
23,5%
37%
Вегел, Нидерландия
5
4
Honeywell Intelligrated
1800
2018
12,1%
19%
Шарлот, САЩ
6
4
Murata Machinery
1800
1490
–17,2%
11%
Киото, Япония
7
7
Knapp
1370
1450
5,8%
38%
Харт (край Грац), Австрия
8
8
Beumer Group
1100
1400
27,3%
40%
Бекум, Германия
9
10
Material Handling Systems (MHS)
1000
1050
5,0%
22%
Маунт Вашингтон, САЩ
10
11
TGW Logistics Group
850
1000
17,6%
22%
Мархтренк, Австрия
10
n/a Siemens Logistics
N/A
1000
N/A
N/A
Констанс, Германия
12
12
Witron Integrated Logistik
673
855
27.0%
34%
Паркщайн, Германия
13
10
Swisslog
673
646
–4.0%
–5%
Бухс, Швейцария
14
13
Kardex
532
466
–12.4%
–3%
Цюрих, Швейцария
15
14
Bastian Solutions
353
405
14,7%
28%
Индианаполис, САЩ
16
15
Elettric 80
272
354
30.1%
30%
Виано, Италия
17
16
System Logistics
261
262
0.4%
16%
Фиорано, Италия
18
17
DMW&H
214
214
0.0%
0%
Феърфийлд, САЩ
19
19
viastore systems
157
192
22.3%
–3%
Щутгарт, Германия
20
n/a SAVOYE
N/A
185
N/A
N/A
Дижон, Франция
Общо
22 650
25 934
14,5%
След като отбелязва силен ръст през 2019 г., когато генерира продажби от 1,8 млрд. долара, за 2020 г.
Murata отчита 1,49 млрд. долара приходи, което я поставя на 6-о място в тазгодишната класация спрямо
четвъртото място от миналата година. Въпреки това
приходите на компанията за 2020 г. надвишават продажбите от 1,3 млрд. долара, генерирани през 2018 г.
„Murata отбелязва спад в продажбите на клиенти от сектора на микроелектрониката – обяснява Тошихико Ишияма, старши изпълнителен директор на
Murata. – От друга страна – добавя той, – компанията
има добри резултати при складовите решения за обработка на стоки в Япония, включително в производствените и дистрибуторските организации.“
Седма в класацията е Knapp, която има малко повече от 1,4 млрд. долара приходи за 2020 г. Това представлява увеличение от близо 6% спрямо силните резултати от предишната година. „Тази година светът се
изправи пред необходимостта от устойчивост, като удвои дигитализацията и започна да преосмисля своите
вериги за доставки – споделя Кевин Рийдър, директор
по бизнес развитие и маркетинг за Knapp. – Нашата компания имаше късмета да бъде добре позиционирана в иновациите и технологиите.“ Той добавя, че
Knapp е имала много добри печалби през последната си фискална година и силни продажби на клиенти
от секторите за търговия на дребно, електронна търговия, здравеопазване, електроника и хранителни стоки.
На осмо място е Beumer Group, чиито приходи от 2019 г. са се повишили с 27% до 1,4 млрд. долара през 2020 г. Компанията предлага много видове
усъвършенствани решения за автоматизация. Тя търси
партньорство с технологични предприемачи, за да си
партнират при създаването на стартъпи за автоматизация на логистиката.
На 9-о място, с нарастващи приходи за 2020 г. до
1,05 млрд. долара, е Material Handling Systems (MHS).
„Пандемията ускори необходимостта от създаването

на нови видове решения за автоматизация на складовите процеси – обяснява Скот Макрейнолдс, главен
изпълнителен директор на MHS. – Covid-19 ускори
много тенденции за преоформяне на веригите за доставки, включително продължаващия ръст на електронната търговия. Заедно с преобладаващата ситуация на
пазара на труда и продължаващото съзряване на технологиите за автоматизация, тази обстановка предизвиква по-голямо търсене на решенията, предлагани от
нашата индустрия.“
TGW Logistics завършва Топ 10 и се изкачва с едно
място нагоре спрямо 2019 г. с 1 млрд. долара приходи спрямо 850 млн. долара за 2019 г. „Много компании повериха на TGW автоматизирането на своите
операции през изминалата финансова година и това
доведе до рекордни приходи в историята на нашата
компания“, отбелязва Харалд Шрьопф, главен изпълнителен директор на TGW Logistics Group
Нов участник в класацията за 2020 г. е Siemens
Logistics, част от германската Siemens AG. Компанията предлага множество видове решения за автоматизация за обработка на стоки, насочени към множество сегменти, включително логистика на колети.
Siemens Logistics генерира приходи от 1 млрд. долара
за последната си фискална година, което я изравнява
с TGW. Така двете компании си поделят 10-ото място.

Ръстът в приходите на компаниите се дължи на бума в електронната търговия
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Пандемията ускори необходимостта от създаването на нови видове решения за автоматизация на складовите процеси
„Ръстът ни се подпомага от нашия MindSphere
Application Center, в който се разработват ориентирани към бъдещето решения за анализ и интернет
на нещата (IoT) – обяснява главният изпълнителен директор Майкъл Райхле. –Предлаганата от него услуга
Supply Chain Suite генерира цифров близнак на логистична мрежа, за да помогне на компаниите потребители да проектират, наблюдават и управляват процесите на веригата за доставки.“

Промяна и растеж
Witron държи номер 12 тази година с 855 млн. долара, което е увеличение от 27%. Въпреки пандемичните условия през 2020 г. Witron отбелязва ръст в нови
проекти. Реализирала е увеличение на продажбите
от 110 млн. евро и е назначила нови 500 служители и
106 начинаещи обучаващи се работници.
Swisslog заема 13-о място тази година. Компанията, която е част от KUKA Robotics, има 646 млн. долара приходи от продажби за фискалната 2020 г. в сравнение с приходите за предходната година от 673 млн.
долара. Тези данни са от годишния отчет на KUKA за
Swisslog.
Kardex AG е на 14-о място с приходи 466 млн. долара, което е по-малко от реализираните през 2019 г.
532 млн. долара. „Въпреки предизвикателствата, пред
които всички бяхме изправени през 2020 г., нашите
служители, изключителната дилърска мрежа и бизнес
партньорите отново доведоха компанията ни до успех с непоколебим ангажимент към върхови постижения и напредък в нашата индустрия“, казва Марк Дънауей, президент на региона за Северна Америка за
Kardex Remstar.
Bastian Solutions, която е част от Toyota Advanced
Logistics North America, отбелязва приходи от 405 млн.
долара, което е с 14,7% повече спрямо 2019 г. Този
ръст я поставя на 15-о място в списъка. Според Грег
Конър, вицепрезидент по корпоративно развитие,
ръстът се дължи на способността на Bastian да помага на търговците на дребно, компаниите за електрон32
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на търговия и други да се адаптират към условията на
пандемията.
Италианската Elettric80, която е под номер 16 тази
година, има приходи за 2020 г. от 394,9 млн. долара,
което представлява 30% печалба спрямо предишната година.
Друг световен италиански доставчик – System
Logistics, отчита приходи от 262 млн. долара, което е
увеличение с 1 млн. долара спрямо 2019 г. Това е достатъчно компанията да запази 17-ото си място в класацията.
DMW&H остава стабилна с приходи от 214 млн.
долара и достига 18-о място тази година. „DMW&H
влезе в 2021 г. с рекордно изоставане, а сега планираме проекти за внедряване през 2022 и 2023 г. – споделя Джо Колети, главен изпълнителен директор и президент на DMW&H. – Това се дължи до голяма степен
на голямото търсене в сектора на електронната търговия и продължаващия ръст в нашите пазарни сегменти
– производство на напитки и доставка на пратки.“
Година на ръст се оказва 2020 г. за viastore с приходи от 192 млн. долара, което е с 22% повече спрямо 2019 г. Това запазва на компанията 19-ото място
в почетния списък. „Във viastore се радваме да отчетем значителен ръст на поръчките през 2020 г. дори в
светлината на глобалната пандемична ситуация – казва Том Койн, президент и главен оперативен директор
на viastore Systems. – Този ръст се дължи на глобалния
бизнес на viastore с големи проекти, спечелени както
във Франция, така и в САЩ.“
Топ 20 е с още един нов участник – френската компания Savoye. Приходите є за 2020 г. са 185 млн. долара, което представлява ръст от 16,5% спрямо 2019
г. Според Николас Гийо, продуктов и маркетинг мениджър на компанията, ръстът е обвързан с международната стратегия за развитие на Savoye, включително в Северна Америка, докато бизнесът в Европа е стимулиран
от нови филиали в Италия и региона на Бенелюкс.
Васил ВАСИЛЕВ
По материали на чуждестранния печат
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Възходът на средната миля
Големият интерес към малките пратки премества контрола от превозвача върху товара
Бързият ръст на електронната търговия и нагънатите от Covid-19 вериги на доставки
разширяват предизвикателствата пред LTL доставките (групажен товар) и пренастройват
целия логистичен пазар. Голямото търсене на суровини и стоки стресира пазарите, а
капацитетът във всяка част от веригата на доставки е ограничен – от океански транспорт,
през складирането и средната миля, до последната миля.

L

TL е натоварване на камиона по-малко от пълния
капацитет от даден товародател и допълване със
стоки от друг товародател, е значителна част от
логистични бизнес. Ако сравним FTL (full truck load –
запълване на цял товарен автомобил) и LTL превозите,
вторите имат две важни предимства – по-бързо изпращане и по-ниски цени, тъй като разходите се поделят между клиентите, чиито пратки се превозват заедно. Но дори клиентите с малки пратки понякога имат
съображения за избор на FTL в някои случаи, защото предпочитат да не комбинират стоките си със стоки на други клиенти.

Covid-19 бързо пренасочва омниканал продажбите и
електронна търговия. В момента един търговец B2B
или B2C изпраща стоката от там, където я създават, до
там, където е необходимо.
„Пратки, които доскоро може да са изисквали
едно преместване, вече се разделят на множество отделни движения“, казва Джонатан Клетцел, транспортен и логистичен партньор в PwC US.
Всичко това качи LTL превозите на трона на печелившите от растежа на електронната търговия?

Как LTL се качи на трона

С повишеното търсене на транспорт от страна на
електронната търговия видимостта на доставките започна да се премества върху товарите в движение.
Вероятно част от пратката от средна миля вече е продадена онлайн, преди търговецът на дребно да я вземе от доставчика. Очакванията на потребителите влязоха в играта още в началото на логистичното пътуване на продукта и повишиха залозите за търговците на
дребно.

Натискът върху веригите на доставки през 2020
и 2021 г. доведе до масов избор на LTL автомобилни превози, а електронната търговия даде на средната миля онази значимост във веригата на доставки, която кара всички участници в тази верига да
преосмислят отношението си към нея. Едва ли вече
някой се съмнява, че електронната търговия трансформира логистиката и създава нов дизайн на веригите на доставки. Потребителите очакват бърза и
евтина доставка, а логистиката на товара не е безплатна. Тя е скъп бизнес, който дава предимство на
камионите с маршрути на дълги разстояния и на
градските товарни автомобили, които бързо стигат
до клиентите.
Производителите вече изпращат по-малки количества товари по-често, което дава на специалистите по
логистика повече възможности за гъвкавост на доставките във все по-сложните мрежи. Дори предприятията, които отричаха онлайн продажбите, като неподходяща за техните продукти, вече продават онлайн.

Лудостта на хаоса

ИЗБОРЪТ
Изборът на превоз зависи на първо място от
големината на пратката. LTL превозите са подходящи за малки пратки. Ако се изпращат стоки,
които могат да напълнят цял камион или да предизвикат рискове при транспортирането, за предпочитане е да се наеме цял камион (FTL).
Ако клиентът изпраща малка пратка, LTL превозвачите ще му дадат по-ниска цена. Но пък FTL
превозите са за предпочитане, когато от първостепенна важност е срокът за доставяне.
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2021
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LTL е превоз на един пълен палет или на три или четири палета на един товародател
„LTL превозите вече не са черни кутии, които крият
кога пратката ще пристигне. Инвестиции в цифрови
иновации повишиха доверието на изпращачите, които вече имат по-точна информация. Повече пратки
означават повече работа за мениджърите на веригата
за доставки, но дават възможност на спедиторите да
планират по-стратегически, което в крайна сметка е
по-малко рисковано“, коментира Клетцел.
За много спедитори пазарът на LTL в момента е хаотичен. Най-често превозвачите отговарят в последния момент, че приемат само ограничени товари за
транспортиране до даден пазар. Което принуждава
изпращачите да решат дали да задържат товарите си
и да се откажат от тази ненавременна доставка, или
да се преместят при друг превозвач.
Въпреки че LTL е транспорт на по-ниски цени, търговците се оплакват и от високи транспортни разходи.
Според Ърни Херман, изпълнителен директор на
TJX, „логистичните екипи осигуряват товарния капацитет и ние трябва да доставим стоките до нашите дистрибуторски центрове и магазини, за да отговорим на

голямото търсене. Затова плащаме повече, когато е
необходимо.“
А когато настъпят пикове на поръчките от крайните потребители, процентите в повишението на цените на превозвачите ще достигнат рекордни нива –
прогнозират спедиторите. Но при правилно планиране и пълен капацитет на камионите, пазарът може и
да регулира цените.

Битка за капацитет в Европа
Европейският пазар на автомобилни товари показа
значително възстановяване от 4,7% до края на третото тримесечие, но все още е с 1,5% по-малко от нивата преди пандемията.
Според доклад на Transport intelligence (Ti) това се
дължи главно на последиците от Covid-19, както и от
недостига на работна ръка и Брекзит.
Докладът констатира, че възстановяването на европейската вътрешна търговия незначително изпре-

ЦЕНИ И СИГУРНОСТ
Цените на LTL пратките растат, въпреки че се плаща
само за частта от използваното ремарке. Защото търсенето превишава капацитета на предлагането.
Повечето пратки на LTL се опаковат върху палети, преди да бъдат натоварени на камион. Един добре опакован палет има по-голям шанс да остане сигурен, отколкото пратки с множество по-малки единици за обработка. Някои изпращачи защитават страните
на кашоните с дебел стиропор, ако е необходимо, тъй
като е възможно артикулът да бъде хванат отстрани с
помощта на хидравлично повдигащо оборудване и по този начин да бъде вдлъбнат или смачкан.
LTL превозвачите предлагат възможности за проследяване освен на превозвача и на товара, като освен
познатите начини скоростно въвеждат и нови технологични решения. Защото единствено инвестициите и
иновациите могат да отговорят на промените във веригите на доставки.
34
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варва това на останалия свят, като се очаква, че до
края на годината вътрешният пазар ще бъде с 1,4%
по-малък в сравнение с 2019 г. спрямо международния пазар, който ще бъде с 1,6% по-малко.
Битката с FTL курсовете е жестока и те понякога изпреварват растежа на LTL, тъй като клиентите се
стремят да гарантират на всяка цена достъп до капацитет. Въпреки това се очаква LTL да бъде 70,8% от
общия пазар през 2021 г.
Европа страда от недостиг на 400 000 шофьори,
като голяма част от търсенето е базирано в Обединеното кралство. Очаква се ситуацията да се влоши значително до януари 2022 г., когато влязат в сила новите гранични контроли между Обединеното кралство и
Европейския съюз (ЕС), последвани от същия контрол,
който се разшири и върху храните през юни.
„Пазарът се бори да отговори на предизвикателствата на пандемията и нейните странични ефекти,
като същевременно се справя с основното ограничение на недостига на драйвери и прекъсването нагоре
по веригата на доставки“, казва Майкъл Клоувър, ръководител на търговското развитие на Ti.
Както винаги, пазарните лидери скоростно търсят
технологии и иновации, за да помогнат чрез повишаване на ефективността на ежедневните операции
и придвижвания през границите, тъй като се очакват нови контроли за търговията между ЕС и Великобритания.
Международният спедитор Джон Шърли (който
работи в по-голямата част на Европа), казва пред The
Loadstar:“ От 1 януари пълните мита ще бъдат приложими при пристигане на стоката (в момента те са
приложими само за износ). Пълните митнически декларации и контрол, които ще бъдат въведени, изискват сериозна подготовка на документите или камионът няма да може да влезе във Великобритания. Нашите превозвачи, 99% от които са от континента,
просто ще кажат „не се интересуваме“. Много превозвачи не са изпращали камиони до Обединеното
кралство от 1 януари 2021 г., защото дори настоящият
режим създаде големи разходи за бизнеса. В момента
плащаме много повече, отколкото миналата година –
за работа от Италия плащаме допълнително 700 евро

Възможността за автоматизиране на процесите, включени
в LTL доставките, се развива

на пратка. В момента те все още идват, защото можем да извършим митническо освобождаване, преди
или след като преминат Ламанша. Но това спира на
1 януари 2022 г.“
Въпреки очакваните предизвикателства, пред които е изправен британският сегмент за автомобилни товари, европейският пазар на товарен превоз ще нарасне, за да достигне 10,1% по-високи нива в сравнение с 2019 г., достигайки 378,1 млрд. евро. Но също
така ще трябва да се бори с нарастващата инфлация,
благодарение на фискалните и монетарните стимули
от правителствата в целия ЕС – прогнозира Ti.

LTL може да бъде и балансьор
С електронната търговия търговците имат достъп
до различни бизнеси, които могат да доставят директно до тях, премахвайки обикновения посредник. Но
отново силата е съсредоточена в средната миля и в
мениджърите на транспорта, които могат да я използват стратегически и да дадат тласък в развитието на
компаниите си.
Когато се прогнозира бъдещето на средната миля,
Джонатан Клетцел вярва, че железопътният транспорт
ще нарасне като значимост, било то чрез LTL мрежи
или чрез вътрешни интермодални схеми. Лидерите на
веригата за доставки вече по-смело говорят и за използването на самолети с вертикално излитане и кацане в претоварените столични райони.
„Ситуацията за спедиторите е трудна, защото много рядко LTL е по-рентабилен или по-бърз начин за
доставка на товари, когато имате достатъчно обем да
напълните камион. Но както виждаме, LTL може да се
превърне в разумен вариант, когато не можете да намерите капацитет на камиони. Например, ако получаването на 2–3 палета от пълен товар, доставен малко
по-рано, може да поддържа производствените линии
на клиента, докато останалата част от товара може да
стигне дотам, допълнителните разходи са лесен избор. LTL често може да обезпечи повече сигурност за
спедиторите, така че доставките да могат да се планират по-надеждно, отколкото натоварването с камиони, когато капацитетът е ограничен. В по-голямата си
част вземанията и доставките се извършват при по-последователни графици и често са възможни и ускорени опции“, коментира Джейми Фогел, вицепрезидент
по продажби и маркетинг в Transportation Impact.
През последните години хората потребяват по различен начин, което пренастрои и начините на доставки. За да печелят, превозвачите ще трябва да приемат
повече директни и малки товари. Прогнозите са, че
успешни фирми ще бъдат тези, които могат да осигурят логистично изживяване от край до край на клиентите, включително сигурна средна миля, бърза последна миля и видимост през цялото време.
И как ще се развие всичко това в бъдеще? Никой
не знае, но със сигурност ще се развие значително.
Богиня МАТЕЕВА
По материали на чуждестранния печат
СЪДЪРЖАНИЕ 9• 2021
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VoloDrone полетя
с товар, колкото
един европалет

Е

лектрическият тежкотоварен VoloDrone на
Volocopter проведе първия си публичен полет на
12 октомври по време на ITS World Congress 2021.
Заедно с международния лидер в логистиката DB
Schenker, Volocopter, пионерът на градската въздушна мобилност (UAM) демонстрира безпроблемното
интегриране на VoloDrone във веригата за доставки.
Партньорите показаха значителния си напредък, откакто DB Schenker стана стратегически инвеститор на
Volocopter в началото на 2020 г.
„Триминутният тестов полет достигна максимална
височина 22 метра. За тази симулация на доставка до
последната миля електрическият тежкотоварен дрон
беше оборудван с товарна кутия между колесника си.
Най-напред демонстрационните екипи закрепиха товар с размер на европалет към кутията под VoloDrone,
последва плавно излитане. След това самолетът пренесе полезния товар на DB Schenker Cargo Bike и кацна
безопасно. След като полезният товар беше прехвърлен успешно, Cargo Bike достави товара си до крайната дестинация под палубата на парка в района, отбелязвайки завършването на изцяло електрическата, мултимодална доставка до последната миля“, съобщиха от
нюзрума на Volocopter.
Демонстрацията в Хамбург e продължение на тестовото доказване на концепцията (PoC), проведено от
партньорите през юли тази година в Щутгарт. Изложен бе план за това, как да се внедрят операциите
на VoloDrone в логистични съоръжения в световен мащаб. С първия публичен полет на VoloDrone в Хамбург
Volocopter и DB Schenker демонстрираха как операциите с дронове могат да разширят съществуващата
логистична инфраструктура за сухопътен или морски
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транспорт, за да създадат изцяло нови вериги за доставки и транспортни маршрути.
„Този първи публичен полет на VoloDrone е силен знак за водещата позиция на Volocopter в UAM
индустрията. Ние сме единствената компания на
UAM, предлагаща решения за пътници и товари. Нашият VoloDrone ще направи съществуващите логистични процеси по-стабилни, ефективни и устойчиви.
DB Schenker е безценен партньор в усилията ни да
разгърнем огромния потенциал на логистичните случаи на използване на нашия VoloDrone“, коментира
Флориан Ройтер, главен изпълнителен директор на
Volocopter.
Ерик Вирсинг, вицепрезидент Global Innovation в
DB Schenker, допълва: „С полета на VoloDrone днес
успяхме да демонстрираме публично нашето успешно сътрудничество и впечатляващия напредък по пътната карта за иновации и устойчивост на DB Schenker
за по-чиста логистика. Volocopter отново доказа, че са
идеалният партньор за амбицията на DB Schenker да
преосмисли глобалните вериги за доставки и да изведе транспортната логистика до следващото измерение за нашите клиенти, като същевременно спестява
вредни емисии.“
VoloDrone е безпилотен електрически дрон, предназначен да превозва всеки от шестте размера палети на Международната организация по стандартизация (ISO) с тегло до 200 кг и в обхват 40 км. Този
електрически самолет за вертикално излитане и кацане
(eVTOL) е предназначен да обслужва предизвикателни
мисии в различни индустрии и е позициониран да бъде
разположен там, където конвенционалните транспортни възможности достигат своите граници.
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SOFTWARE WILL CHANGE THE AUTOMOTIVE WORLD
In the motor vehicles of the future the software addition to them, other eco-friendly vehicles will inwill play an increasing role, and its capabilities are creasingly enter the market driven by hydrogen fuel
literally limitless. This opinion was asserted by Mr. cells or the so-called “engineering fuels”, which are
Delyan Kostov, Manager of FROTCOM Bulgaria, produced by technologies that recover the carbon
in a conversation about the future of automobiles emissions already emitted. However, their developand telematics systems with Ms. Snejina Badjeva, ment will depend heavily on state support for such
host of the live show COFFEE MEETINGS.
projects.
According to him, the electric motor vehicles
The future of telematics services will be entirecan not cover all the needs of the market. They will ly software based, as the motor vehicles will have a
be used predominantly for last mile deliveries. In built-in GPS device, Mr. Kostov predicts.

7

BULGARIAN LOGISTICS BUSINESS IS DEFINITELY FIT FOR ACTION
Such topics as the European green deal, innova- er in person because our business needs to exchange
tive logistics solutions, digital transformation, data ideas and experiences in these turbulent times when
analysis, new workplace, outsourcing logistics ser- something goes wrong and something new is born.
vices and unique online formats to attract customers
We called this year’s conference “Smart Logiswere essential components of the Ninth Logistics tics: Catch the Future” because in these difficult
Business Conference. The forum was held on 12 Oc- times we all care what will happen in the future and
tober in Sofia Event Center (SEC) live and through strive to find our place in it. I am confident that each
online streaming and enabled the participants to ex- of the speakers today will share something innovachange good practices and ideas for the future.
tive, or something of key importance to add value to
Ms. Snejina Badjeva, manager of Bulgarian what you know and can do.”
Transport Press, opened the forum with the words:
Part of issue 9 of LOGISTIKA magazine is dedi“Thank you for being here. I was eager to get togeth- cated to the conference.

8

BULGARIAN FURNITURE COMPANY EXPORTS 99% OF ITS PRODUCTION
The francophones Mr. Miroslav Konstantinov customers who have affiliates also in other counand Mr. Dimitar Dimov came from the new genera- tries,” says Mr. Miroslav Konstantinov.
tion of entrepreneurs, who establish their own busiThe production facility where their companess after experience gained in foreign companies ny M2 Prom AD operates is in Bozhurishte District.
and in their own business activity in Bulgaria. And It is located on area of 7,600 sq. m and employs 42
when they built on this experience with the help of people with different professions. Over 90% of the
numerous business contacts and hard work, a Bul- raw materials for production are supplied by the disgarian company was born, highly competitive with tributors. More interesting is the outbound activEuropean furniture manufacturers in the luxury seg- ity, which is outsourced to freight forwarders with
ment for furnishing global retail chains.
whom the company works on the principle – the de“We have a huge volume of orders – over 100 termining factor in the negotiation is not the price,
business lines at the moment. We work for French but the spirit of partnership.

20

I AM A SUPPORTER OF LIFELONG LEARNING
Mr. Tsvetin Todorov was recently elected Chair- development of our training center. Our strength is
man of the Board of Directors of the Bulgarian As- not in the objectives of one or the other of us, but in
sociation for Freight Forwarding, Transport and the “collective genius” of the people in the managLogistics (NSBS). On this occasion, LOGISTIKA ing and control board of NSBS that I will rely on.
magazine asked him several questions about the fuMy cause has always been to train and motiture development of the association.
vate people, to ignite the spark in them both per“One of the reasons I took this position was the sonally and professionally. I am a supporter of lifecontinuity in the policies and priorities that the as- long learning and the development of the Training
sociation follows, which are clearly and firmly de- Center of NSBS is my personal priority,” says Mr.
fined: protection of the interests of the industry, or- Tsvetin Todorov in an interview for LOGISTIKA
ganizational strengthening of the association and magazine.

24

TECHNOLIFT WITH A NEW FACILITY IN SOFIA
For several months now Technolift Bulgar- leading manufacturers of forklift trucks in the world,
ia OOD already has a new facility, including office part of KION Group AG.
premises, warehouses and service premises in Sofia.
The company is a well-known name in the forkIt is located on Botevgradsko Shose Boulevard, but lift trucks business, offering both new STILL mait is much larger than the old one, which will help to chines as well as recycled and used forklift trucks
expand the company’s activity. It is envisaged that of the same brand. Additionally, in its portfolio there
some of the premises will soon be retrofitted and are included all types of towing equipment, traction
the material handling machines will be recycled in batteries, and other material handling equipment.
them. In addition, the new areas will allow Techno- The investment in the new facility has been planned
lift to keep more machines in stock. The company is for years and is a result of the expansion of the coman official partner for Bulgaria of STILL, one of the pany’s activities.
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