


На хартия плюс на екрана – на същата цена!
https://abo.transport-press.bg/

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна 
Преса предлага вече абонамент, с който не само 
получавате на адреса ви изданията, но и включва 
техните електронни версии, които можете да из-
теглите от https://abo.transport-press.bg/.

Освен това от сайта можете да закупите само 
електронна версия на отделни броеве на списа-

нията. Вземете безплатно на промоция бр. 7 на 
сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строи-
телна техника – още сега!

Ако вече сте направили своя абонамент през 
Българска Транспортна Преса, Български пощи 
или Доби Прес, регистрирайте се най-напред в 
системата, после от меню Абонаменти избере-

те съответния тип абонамент (чрез БТП, Българ-
ски пощи или Доби Прес). След проверка ще ви 
се даде достъп до вашите издания.

През този сайт може да купите също издания, 
които се предлагат единствено като печатни без 
електронна версия.

Приятно четене!

Т Р А Н С П О Р Т &

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ

РЕДАКЦИОННА

Скъпи Дядо Коледа,

Ние, екипът от Българска Транспортна Преса, обичаме всеки декември да развихряме въображението си и да по-
литаме на крилете на мечтите. И винаги сме се възхищавали на твоя транспорт и чудотворната ти логистика, за-
щото ти позволяват да разнесеш за една нощ подаръци не само на децата, но и на всички, които вярват в теб. 

Тази година, като гледаме и слушаме какво става у нас и по света – Брекзит, Пакет Мобилност, Тол система, спад 
на пазара, очаквана криза… – да не продължаваме списъка (не че не можем), решихме да те помолим да направиш нещо 
добро за нашите клиенти и читатели.

Молбата ни е: удари едно рамо на бизнеса им, помогни им да се ориентират по най-добрия начин в новите усло-
вия, прати им по едно джудже да им подсказва най-добрите решения и действия, така че да са здрави, радостни, ус-
пешни и удовлетворени. Защото нищо добро не става, когато хората не са щастливи. И защото нас ни свързва она-
зи вълшебна енергия, наречена доверие!

И когато те са добре, и ние ще сме добре, ще сме и ние здрави, радостни, успешни и удовлетворени и с вдъхно-
вение ще отразяваме всичко, което се случва при тях. Било то на хартия в списанията, било онлайн – в уеб сайтове 
и бюлетини, било във Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube... Ще има от всичко за всички. 

Благодарим ти и до скоро!
Скъпи читатели и клиенти, 
Светът на Дядо Коледа е свят на топлина и радост. А Рождеството отваря сърцата. От сърце Ви пожелаваме 

да сте здрави, радостни, успешни и удовлетворени, да се развивате и вървите напред и да запазите вярата, надеж-
дата и любовта в сърцата си. 

Весела Коледа и успешна 2020 година! 
Екипът на Българска Транспортна Преса

Писмо до Дядо Коледа
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ГОПЕТ ТРАНС стартира нова услуга – 
въздушен транспорт
Компанията допълва широката гама на порт-
фолиото си, като създава собствено звено за 
въздушни превози. С новата услуга Гопет Транс 
предлага пълен набор транспортни решения до и 
от България по суша, море и въздух. Със своите 
транспортни и логистични решения, както и с 
възможността за дистрибуция в страната фир-
мата утвърждава мястото си на един от воде-
щите доставчици на комплексни и сигурни транс-
портни услуги от врата до врата за своите кли-
енти в страната и чужбина. Въздушните услуги 
са насочени към всички настоящи и бъдещи клиен-
ти на компанията независимо от размера и спе-
цификата на техния бизнес. Дружеството пред-
лага богата гама решения: от стандартен превоз 
летище – летище до експресна доставка врата 
– врата. Основни предимства на новосъздадения 
екип са богат опит, професионализъм, персона-
лен подход към всеки транспортен казус и стре-
меж към създаване на дългосрочни, лоялни парт-
ньорства, принципи които държат Гопет Транс 
вече 25 години сред лидерите на пазара на транс-
портни и логистични услуги не само в страната, 
но и в целия регион.

AI и Big Data Analytics  
помагат на Транспрес
Една от водещите логистични компании у нас 
– Транспрес, използва изкуствен интелект (AI) и 
Big Data Analytics за решаване на комплексни транс-
портни задачи. По този начин компанията ав-
томатизира планирането на транспорта меж-
ду отделните точки, създаването на маршрути 
за шофьорите, управлението на складовите на-
личности и дори прогнозирането на бъдещите 
пратки. Екипът ще обработва чрез AI и Big Data 
Analytics половината от нощните връзки до края 
на годината. В дългосрочен план всичко тряб-
ва да бъде автоматизирано чрез тези системи 
до 2020 г. За крайните потребители това озна-
чава по-високо качество на услугата и по-бърза 
доставка. Новите технологии пестят време и 
дават възможност на хората от екипа да бъдат 
по-ефективни в работата си. 

НАКРАТКО66

MW Logistica вече работи в нов склад
Складът е част от логистичен комплекс, разпола-
га с подходяща инфраструктура за маневриране и 
движение на автомобилите и осигурява денонощна 
охрана. Площта на новия склад е 1000 кв.м, а зоната 
за крос докинг – около 200 кв.м. В него се обслужват 
групажните линии на компанията, които бързо рас-
тат. Освен традиционната за фирмата линия Бъл-
гария – Германия вече са в действие и нови линии – 
от и за Франция, Нидерландия и Белгия.
В новия склад, който се намира в логистичната база 
на MDL Universal, се извършват всички видове скла-
дови дейности, като фирмата се е профилирала в 
т.нар. услуги с добавена стойност: комисиониране, 
оценка на качеството, подобрение на опаковката и 
категоризиране на продуктови гами. 

WTO България с новo логистично 
решение – сухопътен транспорт
Досега компанията беше фокусирана изцяло върху 
морските и въздушните превози, но със старти-
рането на новата услуга Уърлд Транспорт Оувър-
сийз България на практика вече предлага логистични 
решения по море, въздух и суша. Услугата е насоче-
на не само към съществуващите клиенти, но и към 
нови, като целта е да се предлага качествена услу-
га по избор на товародателя. С новото логистично 
решение компанията се стреми да затвърди пози-
циите си на българския логистичен пазар и да разши-
ри своето портфолио с бързо развиващия се сектор 
на сухопътните превози в Европа и Близкия изток.

Идеал Стандарт – Видима  
откри обновения си завод
Идеал Стандарт – Видима отбеляза 85 години от 
своето създаване с официално откриване на мо-
дернизирания завод за санитарна арматура в Се-
влиево. Той е резултат от 3-годишна инвести-
ционна програма на компанията за над 62 млн. лева. 
Модернизацията е свързана с автоматизация на 
производствените процеси и подобряване на усло-
вията за работа с цел намаляване на ръчния труд, 
увеличаване на капацитета и конкурентоспособ-
ността. Част от нововъведенията са високопро-
изводителни машини в процес леярен; последно по-
коление CNC машини за обработване; 22 робота за 
шлайфане и релокация на 270 машини по Лийн ме-
тодология.
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M-Files – интелигентното  
управление на документи
M-Files Event 2019 бе организиран от ФТС България. 
Един от големите проблеми за много от фирми-
те в днешно време е проследяването и систе-
матизирането на информация, включително въ-
трешна документация, документи и файлове, 
получени от клиенти, партньори и доставчици. 
Основната идея на програмата е да може лесно и 
бързо да открива даден документ въз основа на 
част от метаданните му. Потребителският ин-
терфейс е изцяло интегриран с Windows Explorer и 
поддържа всички приложения на Microsoft Windows.
Възможностите на M-Files са доста всеобхватни. 
Програмата може безпроблемно да открива раз-
лични чувствителни данни в документите, като 
ЕГН-та, IBAN данни, номера на кредитни карти и 
др. Чрез функцията M-Files Smart Media може да се 
търси и в картинни, видео- и аудиофайлове.

Raben Group стъпи в България
Raben Group откри логистична база в София. Бъл-
гария е 13-ата държава, в която компанията съз-
дава свой хъб. До момента тя има над 130 депа 
в Чехия, Холандия, Германия, Унгария, Литва, Лат-
вия, Естония, Полша, Словакия, Украйна, Румъния 
и Италия. Компанията оперира складове с обща 
площ около 1 200 000 кв.м, като в поделенията є 
работят близо 10 000 служители. Решението да 
стъпи на нашия пазар е поредната стъпка от 
стратегията за развитие на компанията в юго-
източната част на Европа.
Плановете на Рабен Логистикс България са да пре-
достави своите услуги в областта на вътрешна-
та и международната логистика (цели и групаж-
ни товари) на територията на цялата страна. 
Направленията, по които ще се работи, са към 
Германия, Румъния, Италия, Полша и Унгария, къ-
дето групата вече има собствени бизнес звена. 
Българската компания смята да се фокусира вър-
ху обслужването на клиенти от автомобилната, 
химическата, текстилната и хранително-вкусо-
вата промишленост. 

Милко Порязов от ФТС България 
разгледа основните преимущества  

на M-Files

НСБС се готви за динамична 2020 г.
При силен интерес от страна на своите членове На-
ционалното сдружение на българските спедитори 
(НСБС) проведе годишното си общо събрание с ак-
цент върху ТОЛ системата. Форумът започна с пре-
зентация на проф. Олег Асенов, член на Управител-
ния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за 
ТОЛ системата, която предстои да бъде въведена 
през 2020 г. Той представи основните характерис-
тики на смесената електронна система за събира-
не на такси за платената пътна мрежа. Представен 
беше механизмът за контрол и правоприлагане, как-
то и възможностите на 3D скенерите за класифика-
ция на пътните превозни средства, сензорите за из-
мерване на теглото и натоварването на оси в дви-
жение.
Събранието продължи с представянето на годиш-
ния отчет за дейността на НСБС от 22.11.2018 г. до 
28.11.2019 г., годишен баланс на НСБС за 2018 г. и насо-
ки за работа на НСБС през 2020 г. Те предварително 
бяха раздадени на членовете, като председателят 
на УС на НСБС Явор Панталеев се спря на основни-
те моменти в доклада. Той изрази задоволство от 
добрите резултати на фирмите от бранша през 
годината, като подчерта основните насоки на ръ-
ководството на НСБС – защита на интересите на 
бранша, укрепване на организацията и развитие на 
Учебния център към НСБС. Дискусията продължи с 
доклади и позиции по актуалните цели и насоки за ра-
бота на НСБС през 2020 година.
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Адина Валеан е еврокомисар  
по транспорта
Членовете на Евро-
пейския парламент 
избраха членовете 
на новата Европей-
ска комисия, която 
ще започне работа 
на 1 декември. Ру-
мънският политик 
и евродепутат Ади-
на Валеан вече е но-
вият комисар по транспорта. Кандидатурата на 
г-жа Валеан бе гласувана с мнозинство като „про-
тив“ се обявиха от Зелените и от групата Иден-
тичност и демокрация.
По време на изслушването є тя посочи, че макар 
екологията да е важна, когато става въпрос за мо-
билност, тя трябва да служи на интересите на 
гражданите. Тя изтъкна, че цифровизацията и ав-
томатизацията ще предизвикат големи проме-
ни в транспортния сектор, но те не трябва да се 
случват за сметка на хората.

Андрей Новаков  
оглави Rail Forum Europe
Българският евродепутат Андрей Новаков (ЕНП, 
България) беше избран за президент на Rail Forum 
Europe (RFE) за периода 2019 – 2024 г. За вицепре-
зидент на организацията е избрана Анна Депар-
най-Груненберг (Зелена партия, Германия). Други-
те две места в Управителния съвет на RFE са за 
Доминик Рике (Renew EU, Франция) и Сезар Луена 
(S&D, Испания). Основната цел на RFE е да улесни 
диалога между членовете на Европейския парла-
мент, Европейската комисия, държавите членки 
и европейския железопътен сектор. 

DHL с най-бързия влак  
от Китай за Германия
DHL Global Forwarding, дъщерна на Deutsche Post DHL 
Group, стартира най-бързия товарен жп сервиз 
между Китай и Германия. Блок-влакът ще се движи 
между Сиан (Китай) и Хамбург и Нойс (Германия). 
Той е създаден в сътрудничество с Xi‘an International 
Inland Port Investment & Development Group Co. Ltd. и 
намалява времето за транзит от 17 на 10 и 12 дни. 
По време на пътуването си влакът изминава при-
близително 9400 км през Казахстан, Русия, Беларус 
и Литва до Калининградска област, част от Руска-
та федерация на южното крайбрежие на Балтий-
ско море, преди да влезе в Европейския съюз през жп 
прелеза Мамоново – Браниево. 

Роботи от ново поколение  
в базата на DB Schenker
Международният доставчик на логистични услу-
ги пусна в експлоатация автономните роботи на 
хърватската компания, развиваща се в областта 
на роботиката и изкуствения интелект – Gideon 
Brothers, в базата си в Лайпциг (Германия). Робо-
тът може да пренася палетизирани товари до 
800 кг. Проектиран е да се движи безопасно око-
ло хората и оборудването, както и около други 
машини. Оборудван е с автономна система, бази-
рана на визуално възприятие, която дава възмож-
ности за „робот от ново поколение“. Технология-
та предлага гъвкаво решение за автоматизира-
не на логистичните операции в съществуващи-
те съоръжения.  

GEFCO управлява новите опаковки 
за многократна употреба на Airbus
Световният доставчик на мултимодални реше-
ния на веригата за доставки GEFCO е избран от 
Airbus за управление на амбалаж за многократ-
на употреба. Френската компания постепенно 
ще замени еднократните опаковки на Airbus със 
сгъваеми контейнери за многократна употреба. 
Ежедневно 6 центъра за управление на амбалажа 
на GEFCO организират поръчката, събирането, 
зареждането и транспортирането на амбалажа 
за многократна употреба. Също така компания-
та Airbus работи предимно с одиторските еки-
пи на GEFCO, за да обучи оперативните си екипи 
в управление на амбалажа и IT системата NETBOX, 
която проследява контейнерите и дава актуални 
данни за доставките в реално време.

M&M с джойнтвенчър в Сърбия
Логистичната компания Militzer & Münch обеди-
ни усилия със сръбската семейна компания Invictus 
System Transport & Logistics, за да създаде ново съв-
местно предприятие. Досега групата Militzer 
& Münch, базирана в Сейнт Гален (Швейцария), 
предлагаше предимно услуги между Централна 
Европа и Северна Африка. Сега компанията про-
дължава да развива бизнеса си в региона на Бал-
каните. Тя вече има офиси в Румъния, България и 
Гърция. Управляващ директор на съвместното 
предприятие ще е Филип Симович, а от страна 
на швейцарската компания в ръководството на 
дружеството ще участва Сашо Тодоров, регио-
нален директор за Югоизточна Европа на Militzer 
& Münch и управител на българското дружество-
то М&M Милицер и Мюнх БГ. 
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