






2 7 • 2019

На рождения си ден  
ще се занимавам с логистика

Сигурна съм, че всеки наш читател е чувал нещичко за 
Илон Мъск – мечтател, изобретател, предприемач, ино-
ватор и една от най-вълнуващите личности на нашето 
време. Та попитали Илон Мъск какво ще прави тази го-
дина на 48-ия си рожден ден, а той отговорил кратко и 
ясно: „Ще се занимавам с логистиката на Тесла“. 

И след това признание колко са важни иновациите 
в логистиката не ви остава нищо друго освен да дой-
дете на логистичното събитие на годината в България 
– седмата Логистична бизнес конференция София 2019  
(www.conference.logistika.bg). Защото там ще ви занима-
ем точно с най-новото, което се случва в логистиката. 
А то всъщност определя и какво се случва в икономиката 
и в света въобще. Така че запазете си в календара дата-
та 29 октомври и заповядайте в София Ивент Център.

 Тази година темата е  
Веригата на доставки: ТЕХНОЛОГИИ И ХОРА
Защо? Защото точно технологиите и хората са два-

та ключови компонента, които определят развитието 
на веригата на доставки, едното не може без другото 
и обратно.

Разбира се, в рамките на един ден не може да се об-
хване безкрайният свят на логистиката и затова сме 
подбрали 4 акцента:
❖ Безграничната креативност по пътя на доставките
❖  Стратегии, сигурност и сътрудничество във верига-

та на доставки

❖ Електронната търговия и веригата на доставки
❖  Бизнес решения за управление на склада, парите и хората

Лекторите са разнообразни. Сред тях има както по-
знати визионери, така и нови лица – от България и от 
чужбина. Вижте повече на: 

А до 22 септември ще можете да се регистрирате за 
участие с отстъпка: 

По време на Логистичната бизнес конференция ще се 
състои и премиерата на специалното ни луксозно изда-
ние „Най-добрите бизнес модели в транспорта и ло-
гистиката в България“. Повече няма да издавам, защото 
ще го видите на място.

Заповядайте. Очакваме ви. 

Снежина БАДЖЕВА

«ЛОГИСТИЧНОТО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА В БЪЛГАРИЯ - 
СЕДМАТА ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ СОФИЯ 2019, 
ВИ ОЧАКВА НА 29 ОКТОМВРИ В СОФИЯ ИВЕНТ ЦЕНТЪР.»

РЕДАКЦИОННА
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Компанията СТР инвестира  
в логистични паркове у нас
Чуждестранният инвеститор с централа в Че-
хия влиза на пазара в България с планове да достиг-
не до 100 000 кв.м отдадени под наем площи до 
2021 г. Това е седмата страна в регион Централна 
Европа, в която базираната в Чехия компания за-
почва операции. CTP развива бизнес още в Слова-
кия, Унгария, Сърбия, Румъния и Полша. „България 
е на кръстопът между Европа и добре развиващи-
те се икономики в Близкия изток, Русия и Азия“, за-
яви Ремон Вос, главен изпълнителен директор на 
CTP Group. Владимир Гюрджиев оглави българско-
то подразделение на CTP. Той обясни, че вече има 
търсене на площи от страна на няколко клиенти 
на CTP. „Първоначално ще се фокусираме в зоните 
около София и върху развитието на 3PL, дистри-
буция, фармация и сектора на бързооборотните 
стоки. Очакваме до Коледа вече да разполагаме с 
екип от шестима професионалисти. Ще достиг-
нем за 2 години 100 000 кв.м с комбинация от при-
добивания и строителство на нови площи“, до-
пълни той. 

Спиди доставя пратки с триколка 
Една от най-го-
лемите кури-
ерски компании 
у нас – Спиди, 
внедрява ино-
вативен и еко-
логичен начин 
за доставяне на 
пратки с елек-
трическа три-
колка. Нововъ-
ведението е 
най - доброто 

решение за опазване на околната среда в градски 
условия при доставката на пратки. Това не е пър-
вата подобна иновация за компанията – от годи-
ни Спиди използва електромобили за доставка до 
адрес. До края на годината поетапно ще бъдат 
въведени в експлоатация допълнителни транс-
портни средства – 100% електрически и с нула 
процента вредни емисии. Специално проектира-
ната триколка може да побере кубик и половина 
(близо 200 кг) полезен товар. Тя е специално опти-
мизирана за работата на куриерите благодаре-
ние на олекотената рамка и помощния електро-
двигател, който подпомага физическите усилия 
на водача. 

НАКРАТКО66

DSV завърши придобиването  
на Panalpina
До одобрението на извънредното общо събрание 
DSV ще промени регистрираното си име на DSV 
Panalpin. С напредването на интеграцията всички 
дъщерни дружества и оперативни дейности ще бъ-
дат обединени под името и марката DSV. Целият 
интеграционен период се очаква да отнеме 2 – 3 го-
дини, като по-голямата част от оперативната ин-
теграция ще приключи в рамките на 2 години.
Panalpina е сред водещите в световен мащаб дос-
тавчици на supply chain решения с приблизител-
но 14 500 служители в 70 страни. Обединението с 
DSV създава една от най-големите световни транс-
портни и логистични компании с приходи от бли-
зо 15,8 млрд. евро и работна сила от 60 000 служи-
тели в 90 държави. Сумата по придобиването на 
Panalpina от DSV се оценява на 5,1 млрд. швейцар-
ски франка.

Дискордиа с 1000 служители
Дискордиа увели-
чи голямото си се-
мейство на глобал-
но ниво и разрасна 
екипа си до вну-
шителните 1000 
души. Така ком-
панията за поре-
ден път затвър-
ди позицията си 
на предпочитан работодател в сферата на между-
народния транспорт и логистиката. Постоянните 
възможности за кариерно развитие, благоприятна-
та работна среда, иновативният бизнес модел на 
работа и технологиите от най-ново поколение са 
само част от причините, заради които все повече 
хора избират да започнат или да продължат профе-
сионалното си развитие в Дискордиа. Компанията 
се радва на успешно развитие на своите офиси в 
България, Румъния и Украйна. Служител 1000 бе при-
ветстван от колегите си на специално събитие, на 
което бяха наградени и Топ 10 на най-опитните во-
дачи на компанията.

Йенс Бьорн Андерсен, изпълнителен директор на датския  
DSV A/S (L), и Стефан Карлен, изпълнителен директор  
на швейцарската група за товарни и логистични услуги  
Panalpina Welttransport Holding AG 
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БГ СКЛАД организира  
Втора международна конференция
След успеха на Първата международна конферен-
ция за индустриални имоти в София през мина-
лата година лидерът в индустриалния сектор БГ 
СКЛАД отново организира среща на високо ниво. 
Събитието ще се проведе на 16 октомври 2019 г. 
от 9 ч. в зала Витоша на Интер Експо Център. Ор-
ганизаторите и този път дават заявка за профе-
сионална проява с участието на високо равнище 
на експерти и инвеститори от Централна и Из-
точна Европа. Акценти в конференцията ще бъ-
дат поставени върху дигитализацията, модерни-
зацията и персонализацията, които са бъдещето 
на пазара на индустриални имоти.

Кока-Кола ХБК  
удвои производствения си капацитет
Кока-Кола ХБК официално откри разширението 
на производствено-складовата си база в Костин-
брод, в която са инвестирани 40 млн. лв. Заводът 
ще произвежда повече напитки за износ в Румъ-
ния, Сърбия, Гърция и други държави в региона. 
Новата бутилираща линия е с 25% по-бърза от 
другите линии, консумира 20% по-малко енергия 
и удвоява продуктовия капацитет. Използвана-
та вода за 1 литър произведена напитка ще се на-
мали  с 3,3%. Линията ще произвежда средно 9000 
бутилки от 0,5 л. повече на час, а в допълнение 
към нея е въведена и изцяло роботизирана систе-
ма за подмяна на матриците за различните раз-
фасовки. 
„Нoвaтa бyтилиpaщa линия e нaй-мoдepнaтa в 
сравнение с вcички 28 дъpжaви, в кoитo пpoизвeж-
дa гpyпaтa нa Соса-Соlа НВС“, коментира изпълни-
тeлният диpeктop нa дpyжecтвoтo Юpг Бypкxaл-
тep (вляво на снимката).



DHL с дигитално решение за Tetra Pak
Tetra Pak, една от водещите компании в света, 
предлагаща решения за преработка и пакетиране 
на храни, в партньорство с DHL Supply Chain вне-
дрява технологията digital twin в склад в Сингапур. 
Посредством виртуално представяне се следят и 
отразяват в детайли физическото състояние на 
склада и наличностите на складови активи в ре-
ално време. Технологията, която включва използва-
нето на дигитални модели за по-добро разбиране 
и управление на материалните активи, ще подпо-
могне складирането и транспортните операции 
на Tetra Pak. С това дигитално решение се осигуря-
ва 24/7 координация на операциите, като се пости-
га решаване на проблеми в момента на възниква-
нето им, по-висока безопасност и производител-
ност на процесите.

Poste Italiane откри най-големия 
eCommerce център в Италия
Доставчикът на пощенски услуги в Италия Poste 
Italiane откри най-големия логистичен център 
в Италия за обслужване на електронна търго-
вия. Съоръжението се намира на територията 
на товарен терминал Болоня и е разположено на 
75 000 кв.м площ. Около 600 служители ще бъдат 
наети в хъба, оборудван с модерни технологии и 
роботи, способни да сортират по 250 000 пакета 
дневно. Компанията инвестира 50 млн. евро в ло-
гистичната база. 

НАКРАТКО88

Логистичният склад на cargo-partner 
в Словения отвари врати
Австрийската логистична компания cargo-
partner завърши изграждането на своя логисти-
чен център в близост до летището в Любля-
на (Словения). iLogistics centre e със складова площ 
25 000 кв.м, разположен е на 20 минути от цен-
търа на Любляна и има изход към магистрала А2. 
В новия център cargo-partner предлага дългосроч-
но и краткосрочно съхранение на стоки, както и 
пълен набор услуги с добавена стойност, като 
пикиране на поръчки, етикетиране, операции по 
крос-докинг, консолидация на пратки, многоканал-
на дистрибуция, обработка на пратки за е-търго-
вия и други услуги по договорна логистика. Скла-
дът разполага с 44 рампи за камиони и може да по-
бере над 20 000 палета.

Lithuania Post става европейски  
логистичен хъб за доставки от Китай
Lithuania Post (Литовските пощи) ще доставя 
пратки от Чунцин до Вилнюс в сътрудничест-
во с LG CARGO, Lietuvos Geležinkeliai (Литовските 
железници). След като Литва и Китай подписаха 
меморандум за по-тясно сътрудничество между 
литовската и китайската поща през 2018 г., беше 
постигнато споразумение за разработването 
на нов маршрут, по който да се извършват дос-
тавки. Той включва доставки на пощенски прат-
ки с железопътен транспорт от Чунцин (Китай) 
до Вилнюс (Литва). Предвижда се Lithuania Post да 
станат логистичен център за доставки в Евро-
па и да оперират пощенски пратки от Китай до 
други европейски пощенски служби. 

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

Силно полугодие за договорната  
логистика на DB Schenker
DB Schenker е най-добре представилата се бизнес 
единица от Deutsche Bahn AG за първата полови-
на на 2019 г. Приходите на логистичната компа-
ния са се увеличили с 2,3% до 8,5 млрд. евро от 
8,3 млрд. евро за същия период през 2018 г. Ръс-
тът идва най-вече от положителното разви-
тие в спедиторския и логистичния бизнес. При 
сухопътните превози е отчетен ръст 2,5% (от 
52,5 млн. тона товари до 53,9 млн. тона товари), 
транспортираните по море TEU са се увеличили 
съответно с 2,6%. В сегмента договорна логис-
тика DB Schenker е генерирала 1,4 млрд. евро, кое-
то е ръст от 7,2% за същия период на 2018 г., ко-
гато са достигнали 1,4 млрд. евро. При превозите 
по въздух обаче е регистриран спад на обема то-
вари с 10,9% до 5,8 млн. тона (от 6,5 млн. тона за 
първата половина на 2018 г.).



Kuehne + Nagel поема австрийските 
операции на Jöbstl

Kuehne + Nagel Австрия придобива австрийска-
та Jöbstl GmbH – средно по големина логистично 
предприятие със седалище във Вундшу близо до 
Грац. С интегрирането на Jöbstl GmbH Kuehne + 
Nagel разширява своята сухопътна мрежа, порт-
фолиото от услуги и укрепва дейността в реги-
она като врата към Източна Европа се посочва в 
съобщение до медиите. В бъдеще клиентите на 
компанията, които се нуждаят от групажни услу-
ги в Европа, ще могат да се възползват от транс-
портните услуги, предлагани от Jöbstl.
„С над 130 офиса в Европа Kuehne + Nagel вече 
свързва всички пазари в региона“, посочва Уве 
Хьот, старши вицепрезидент в Kuehne + Nagel. 
Сделката очаква одобрение от съответните 
антитръстови органи. Като част от придоби-
ването към Kuehne + Nagel ще бъдат прехвърле-
ни и акциите в дружеството SLM Spedition und 
Logistik GmbH, от което Jöbstl Holding притежа-
ва дял 20%. 
Обърнахме се за коментар към Тодор Дянков, уп-
равител и партньор в Йобстел България. Той под-
черта, че Jöbstl Holding GmbH, който притежа-
ва всички филиали на холдинга, между които е и 
продаваното Jöbstl GmbH, както и недвижимите 
имоти на компанията, не е предмет на сделката.

TIP поглъща PEMA
Холандската компания TIP, отдаваща под наем ка-
миони и ремаркета за транспортната и логис-
тичната индустрия в Европа, ще погълне гер-
манския конкурент PEMA.Така TIP ще се превърне 
в най-голямата компания с товарни автомобили 
за отдаване под наем на Стария континент. След 
сливането на двете компании те ще разполагат 
с почти 89 000 камиона и полуремаркета и с над 
100 сервиза, което ще ги превърне в най-голямата 
мрежа в Европа и Канада. Немската PEMA работи 
на пазара повече от 40 години и предлага наем и 
лизинг на търговски превозни средства в Белгия, 
Чехия, Дания, Германия, Полша, Швеция и Швейца-
рия. Сливането ще даде възможност на TIP да за-
твърди позициите си в Германия и да навлезе на 
швейцарския пазар.

9НАКРАТКО 9

GEFCO придоби дигиталната  
платформа Chronotruck
Групата GEFCO обяви придобиването на 
Chronotruck – компания, която свързва товарода-
тели и превозвачи чрез иновативна дигитална 
платформа. Chronotruck предлага достъп до раз-
положени наблизо превозвачи и иновативно порт-
фолио от дигитализирани услуги, включително 
система за незабавно котиране, геолокация, дока-
зателство за доставка и електронно фактурира-
не. За превозвачите цифровата платформа пред-
лага възможност за оптимизиране на потоците, 
като се вземат близките товари, за да се гаран-
тира, че камионите могат да работят на пълен 
капацитет. Глобален експерт в решенията за ве-
риги за доставки и един от лидерите в автомо-
билната логистика GEFCO носи солидно ноу-хау 
в обемната и интегрираната логистика, докато 
Chronotruck осигурява гъвкавост, технически по-
знания и достъпност, чрез които да стимулира 
иновациите. В рамките на GEFCO, Chronotruck ще 
остане независима организация и марка.



НАКРАТКО1010

Пристанище Ротердам разширява 
капацитета си
Предвидени са 3,5 млн. евро инвестиции за разви-
тие на Dordrecht Inland Seaport. С тези средства 
ще се подменят шамандурите за акостиране, 
като новите съоръжения ще са с капацитет на 
теглене 200 тона. В резултат на това на прис-
танище Дордрехт, разположено в най-вътрешна-
та част на Порт Ротердам, ще могат да акости-
рат по-големи кораби, като едновременно с това 
ще се осигури възможност за товарене и разто-
варване на по-голямо количество стоки. Нововъ-
ведението ще помогне на пристанищните вла-
сти да посрещнат нарастващото търсене на по-
голям капацитет на обработване на насипни то-
вари. За година Пристанище Ротердам обслужва 
около 30 000 дълбоководни кораба и 120 000 баржи.

Gebrüder Weiss  
откри офис в Узбекистан
Gebrüder Weiss вече разполага с представител-
ство в Ташкент, столицата на Узбекистан. С 
този ход компанията добавя още едно парче към 
мозайката на експанзията си в Централна Азия. 
„Откриването на представителен офис в узбек-
ската столица ни позволява да проправим път 
за нашите клиенти към обещаващи пазари, тъй 
като връзките между Европа и Азия стават все 
по-значими“, заяви Томас Мозер, директор и ре-
гионален мениджър Черно море/ОНД в междуна-
родната транспортно-логистична компания. С 
население 30 милиона Узбекистан е един от най-
големите пазари в Централна Азия. Към момен-
та Gebrüder Weiss оперира от няколко локации от 
т.нар. Път на коприната.

UPS с нов автоматизиран суперхъб
Логистичната компания UPS откри нов авто-
матизиран център за пакетиране, сортиране 
и доставки на пратки в Айндховен (Холандия). С 
новия хъб се улеснява трансграничната търго-
вия, като същевременно се подобряват и услу-
гите за доставка на пратките до малки и големи 
клиенти. Хъбът е с площ 27 000 кв.м, равна при-
близително на 5 футболни игрища. Оборудван е 
със съвременна технология с капацитет за сор-
тиране 29 000 пратки/час, който може да бъде 
увеличен на 40 000 пратки/час. Новото съоръ-
жение, в което са вложени 130 млн. евро, е част 
от многогодишния европейски инвестиционен 
план на компанията за 2 млрд. долара. Той цели 
да модернизира и разшири мрежата на UPS в Ев-
ропа.   

9 номинирани  
в Logistics Hall of Fame
До финала на годишната надпревара Logistics Hall 
of Fame (Логистична зала на славата) достигнаха 
5 известни в логистиката личности. От тях ще 
бъде избран новият лауреат, който ще получи 
звезда в Logistics Hall of Fame. Освен това за първи 
път са номинирани четирима финалисти за от-
личието Logistics Leader of the Year. Списъците на 
кандидатите за двете награди са секретни.
Журито, което ще реши кой ще е новият член на 
Залата на славата на логистиката и кой за първи 
път ще носи титлата Логистичен лидер на го-
дината, включва около 70 международно призна-
ти експерти от бизнеса, медиите и политиката. 
Главният редактор на списание ЛОГИСТИКА г-жа 
Снежина Баджева е един от 13-те нови членове 
на журито. С новата награда Логистичен лидер 
на годината организацията има за цел да иден-
тифицира ключови фигури и бъдещите създате-
ли на тенденции в областта на логистиката. Ак-
центът е върху актуалността и ползите, които 
те са допринесли за своите компании. И двете 
награди ще бъдат връчени на годишния гала-при-
ем в началото на декември във Федералното ми-
нистерство на транспорта и цифровата инфра-
структура (BMVI), Берлин.




