


Заедност. Хубава дума
В предпоследния за 2019 г. брой на списание Логистика Ивета Пандова, ме-

ниджър Продажби и отдаване под наем в БПД, говорейки за екипа, с който ра-
боти, използва израза: „Освен доверието, което е основният двигател, има 
уважение и чувство на заедност в екипа.“ (стр. 12) 

Богата на нюанси дума е заедност! Казва толкова много неща за човешките, 
колегиалните и партньорските взаимоотношения. Добре е да я използваме по-
често, да бъдем заедно и да си бъдем полезни.

Ние, от екипа на списание Логистика, убедено можем да кажем, че сме  
заедно с нашите читатели, с колегите от транспортно-логистичния бранш 
и с всички, чиято дейност се свързва с големия свят на веригата на доставки. 
Винаги сме близо до всички участници в тази верига със срещите и интервю-
тата, които провеждаме, със статиите, които пишем, със събитията, кои-
то организираме.

На седмата Логистична бизнес конференция на 29 октомври голямата зала 
в София Ивент Център отново се препълни с познати и нови лица от различ-
ни браншове, дошли да чуят лектори от водещи логистични компании, при-
знати експерти по застраховане и данъчно облагане, професионалисти, които 
предлагат и внедряват иновативни системи за управление на процесите във 
веригата на доставки, логистични мениджъри и консултанти по електронна 
търговия, създатели на стартъп компании. На щандовете на изложителите 
в рамките на форума и в кафе паузите имаше оживени разговори и размяна на 
контакти с бъдещи бизнес партньори…

Отново бяхме заедно и си бяхме полезни.
На конференцията имаше и една творческа изненада – състоя се премие-

рата на първата по рода си книга „Най-добрите бизнес модели в транспорта 
и логистиката“. Написахме я след вълнуващи срещи с мениджърите и екипите 
на 18 водещи фирми от този бранш, които споделиха своите успешни бизнес 
модели – как са били гъвкави през годините, как са се променяли, каква е била 
първоначалната им креативна идея, кои са хората, които са я реализирали... 

С този проект ние отново сме заедно и сме си полезни. 
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IFOY AWARD 2020 очаква  
кандидатите за награди
Общо 13 са категориите, в които може да се 
участва, като те обхващат почти всички зони 
на интралогистиката. За първи път товарни-
те вело- или електрически триколки и дроно-
вете ще имат своя категория. На тестовите 
дни – 12 и 13 февруари 2020 г., ще могат да при-
състват и B2B посетителите от логистичния 
сектор, като това ще бъде под мотото IFOY 
meets Business. Досега, по време на тестовете, 
само членовете на журито и техните съвет-
ници имаха шанса да се запознаят с иновациите 
на финалистите. От тази година членовете на 
журито ще могат да тестват номинираните 
предложения в новосъздадения IFOY TEST CAMP. 
Те ще могат както да се запознаят с изложени-
те машини и решения, така и да разговарят с 
разработчиците. IFOY AWARD отличава най-до-
брите интралогистични машини и решения на 
годината, като те се избират от представи-
тели на водещи логистични медии от различ-
ни държави. Единственият член на журито от 
България е г-жа Снежина Баджева, главен редак-
тор на списание ЛОГИСТИКА. Конкурсът се смя-
та за най-важната награда за иновации в инт-
ралогистиката поради специализираната си екс-
пертиза. Решението се основава на триетапен 
одит. Машините и решенията, номинирани за 
финалите, ще бъдат подложени на индивидуал-
ни тестове, които ще се проведат на панаира 
в Хановер, включително протокола за изпитва-
не IFOY, съдържащ около 80 критерия, и научния 
IFOY Innovation Check. Номинираните машини се 
сравняват не една с друга, а с конкурентите си 
на пазара.

НАКРАТКО66

Примекс откри новия си център  
за гуми в София

С голямо тържество дружеството откри своя 
обект № 9, разположен на стратегическо място – 
южната дъга от Околовръстния път. Новият цен-
тър, който е втори в София, започна да работи от 
началото на август. Както в останалите фирме-
ни сервизи и тук е въведено т.нар. управление на 
опашките – система, която облекчава управление-
то на дейността на сервиза, защото се знае кой ав-
томобил в колко часа и в коя клетка ще бъде обслу-
жен. Както и в останалите фирмени обекти, нови-
ят център приема за регенериране гуми от ками-
они, влекачи и ремаркета с каркас на клиента. Дей-
ността на новия център е фокусирана върху корпо-
ративни и крайни клиенти (хора с един или повече 
автомобила), като двата типа клиентски потока 
са разделени.

Нови мощности в Булконс Първомай
Фирмата е вложила 5 млн. лв. в модернизиране на 
производствения процес за лютеница. Средствата 
са собствени и с европейско съфинансиране по Про-
грамата за развитие на селските райони. Напълно са 
обновени цеховете и са закупени изцяло нови маши-
ни. Новост е оборудването за производство на мал-
ки кутийки с лютеница „Първомай“ за бързо хране-
не. Тя се произвежда единствено от български суро-
вини. Всяка година компанията изкупува хиляди то-
нове пресни български зеленчуци от производители 
в страната. Технологията на производството поз-
волява съхраняването на доматените и пиперкови-
те пюрета като единични концентрати в специал-
ни съдове. Разработват се и специални рецептури 
за различните пазари – както под собствена, така 
и под чужда марка. Основните експортни пазари на 
фирмата са Канада, Великобритания, САЩ, Герма-
ния, Русия и др.




