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В криза най-добрата реакция е 
да се биеш или да бягаш

ИНОВАЦИИ
Екотрайк-БГ изработва триколки 
за доставки до последната миля

НОВО В БГ
Уникална система пести много 
време и пари на Дискордиа



И реката тече...

Мъдрите хора казват, че нико-
га не можеш да се потопиш в една и 
съща река – тя винаги е различна. Съ-
щото е с живота и бизнеса – той 
винаги е разнообразен, многолик, пъ-
лен с изненади. И както реката, ко-
гато срещне препятствие, с посто-
янство и упоритост го пробива или 
прави красиви меандри, като го зао-
бикаля, така и животът винаги нами-
ра начини да се адаптира, да прео-
долее предизвикателствата или дори 
да ги превърне в предимства.

Ето такива мисли ми се завъртя-
ха в главата, когато преглеждах за по-
следно този брой, преди да го изпра-
тим в печатницата. Защото извед-
нъж си дадох сметка колко много до-
бри неща се случват независимо от 
n-тата вълна на пандемията, избори-
те, световните конфликти... Реката 
тече и бизнесът намира своите ре-
шения.

Оказва се, че пандемията може да 
създаде възможности за нашия реги-
он като ниършоринг дестинации във 
веригите на доставки според Зоран 
Лазороски, изпълнителен директор 
на DB Schenker за България и Северна 
Македония. Той беше наш събеседник 
във втория ни live streaming на Срещи 
на кафе. Орбико строи голяма нова 
база с бързи срокове на изпълнение, а 
STAMH изгражда стелажните систе-
ми. Дискордиа внедрява нова модер-
на и уникална система, която пести 
време и пари, а Транспрес стартира 
проект за модернизация на складо-
вата си техника и оборудване. WTO 
празнува 20-годишнина и има амбици-

озни планове за бъдещето. Модерна-
та фабрика за сладка и конфитюри на 
Цима 99 изнася продукция по целия 
свят и тази година ще завърши новия 
си логистичен център, а в пловдив-
ската работилница Екотрайк-БГ май-
сторят триколки за екологично чис-
ти доставки в последната миля. 

Въпреки извънредната пандемич-
на обстановка, 17 номинирани про-
дукта и решения успешно преминаха 
тестовете в IFOY AWARD 2021. Ока-
за се, че никога досега толкова много 
продукти и решения не са участвали 
във финала на „Оскарите за интрало-
гистика“. В този брой ви разказваме 
за 8 от тях.

И всичко това само в този брой 
на списание ЛОГИСТИКА. Да, който 
търси решения, ги намира. И реката 
на живота, и бизнесът си тече, а ло-
гистичната индустрия плава с изпъ-
нати платна по нея.

И не забравяйте, че всичко инте-
ресно от света на логистиката, случи-
ло се през последния месец, ще откри-
ете не само в печатното ни издание, 
но и в онлайн варианта на списание-
то. След абонамент той е достъпен 
по всяко време и навсякъде на адрес: 
https://www.transport-press.bg/, както и 
с приложението Bulgarian Transport Press, 
което можете да свалите безплатно 
от App Store и Google Play. А всекиднев-
ните новини можете да четете он-
лайн и през приложението КАМИОНИ 
ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТ.  

Снежина БАДЖЕВА

РЕДАКЦИОННА

YEARS  IDEAS IN MOTION

«...Реката на бизнеса не спира своя 
път,  а логистичната индустрия 
плава с изпънати платна по нея.»
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Български пощи влязоха в метрото
През април заработи първата станция на Българ-
ски пощи в Софийското метро – на спирка „Па-
триарх Евтимий“. Поетапно ще стартират ра-
бота и пощенските офиси на метростанциите 
„Театрална“, „Медицински университет“, „Бул. 
България“ „Красно село“, „Хаджи Димитър“, „Вито-
ша“, „Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“, „Александър Малинов“ и „Акад. Александър 
Теодоров-Балан“. В тях дружеството ще предла-
га всички пощенски услуги, вътрешни и между-
народни парични преводи, куриерски услуги и ин-
касиране на битови сметки. Ще се осъществява 
и продажба на всекидневен и периодичен печат, 
търговски стоки и винетки.
Пощенските станции в Софийското метро за-
пълват една ниша в доставките и разплащания-
та, от която столицата се нуждаеше.

НАКРАТКО44

Товарен влак свързва  
Турция и Великобритания за 8 дена
Контейнерният превозвач MSC въведе жп сървиз 
Omerli-Tekirdag. Той включва 3 двупосочни курса 
6 дена в седмицата. Новият товарен влак се упра-
влява от логистичното звено на MSC в Европа – 
Medlog, и свързва Omerli Depot в индустриалната 
зона на Истанбул (Турция) с Обединеното крал-
ство. Използва се Turkey Marmara Service, която 
избягва истанбулския трафик и намалява транс-
портното време. След като отпътува от Тур-
ция, каргото достига пристанище Феликсстоу за 
8 дена или пристанище Ливърпул за 12 дена. Дос-
тавката завършва със сервиз „от врата до вра-
та“ чрез шосе и железопътен транспорт.

Дигитална среща  
за дигитализацията в шипинга

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ отбелязаха Supply Chain 
Day, обменяйки знания и опит във видео дискусия 
на тема „Дигитализация в логистиката и верите 
на доставки в полза на устойчивото развитие 
на ООН“. Участниците в уебинара – преподава-
тели, студенти и бизнесмени, се обединиха око-
ло идеята, че дигитализацията проправя устой-
чив път във веригите на доставки. Дигитална-
та корабостроителница, дигиталните близна-
ци и 3D дигиталното копие на кораб стават все 
по-близка реалност. 3D се ползва за някои повре-
дени части, които могат да бъдат принтирани 
на борда, а виртуална и добавена реалност – за 
тренировки и обучение на екипаж, валидация на 
сложни процеси и тестове. Отчитайки глобални-
те тенденциите се дискутира концепцията „Ло-
гистичен интернет“. Той разширява настоящия 
интернет със специфични за логистиката функ-
ции. Споделената цифрова глобална търговска 
идентичност (GTID) за бизнеса и правителства-
та се прогнозира да бъде основен компонент в 
цифровите бизнес екосистеми.
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UPS ще доставя с eVTOL самолети
Американският пощенски оператор UPS обя-
ви плановете си да закупи 150 електрически са-
молета с вертикално излитане и кацане (eVTOL) 
от стартъпа Beta Technologies (BETA). Самолети-
те ще излитат и кацат в собствените бази на 
компанията, а целта е да се намалят времето за 
доставка, емисиите от превозните средства и 
оперативните разходи. Моделът на eVTOL може 
да пренесе 1400 фунта товар на разстояние до 
250 мили с крейсерска скорост 170 мили/ч. Пър-
вите десет eVTOL се очаква да заработят през 
2024 г. и постепенно да се увеличат до 150.

Падането на цените на навлата се отлага
Очакваното падане на високите цени на контей-
нерните превози от Азия ще се отложи за поне 
още 1–2 месеца. Това прогнозира Мирослав Варна-
лиев, мениджър бизнес развитие, морски транс-
порт в Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес. След 
Суецката криза с кораба Ever Given цените на кон-
тейнерните превози отново са започнали да рас-
тат, като през втората половина на април уве-
личението е доста сериозно.
Заради ниското търсене линейните превозвачи 
масово отлагаха плавания през пролетта на ми-
налата година. През септември се появи ръст в 
търсенето заради коледната треска, продължа-
ване на отложените плавания и предстоящите 
празници в Китай. Всичко това заедно с високите 
цени и ограничения капацитет във въздушните 
превози доведе до ръст в търсенето на морски 
транспорт. Цените още скочиха, а поради липса-
та на пристанищни работници и превозвачи в 
различните страни се появи остра липса на праз-
ни контейнери. Преди кризата средният оборот 
на контейнер, от разтоварването му пълен до 
връщането му празен, бе около 8 дена. През изми-
налата есен този период се удължи на 20 и пове-
че дни.
Експертът посочи, че контейнерните линии са 
задържали и увеличили 4–5 пъти цените по вно-
са от Азия. Например преди кризата транспор-
тът на един 40-футов контейнер от Шанхай 
до Варна, Бургас или Солун (цените са близки) е 
струвал около 1800 долара. През януари – декем-
ври 2020 г. превозът на същия контейнер е стиг-
нал 8500–9000 долара.

5НАКРАТКО 5

Полуавтономен робот  
за доставки до последната миля 
Естонската технологична компания Cleveronе, из-
вестна с роботизираните си терминали за коле-
ти, разработи Cleveron 701 – полуавтономно пре-
возно средство за доставки в последната миля. То 
може да доставя пратки в райони с нисък трафик, 
като предградията, в рамките на 15–30 минути 
от точката на търговец, фулфилмънт центъра 
или тъмен магазин. Контролиран дистанционно, 
701 може да доставя стоки от склад или магазин 
до клиенти в рамките на един час. Един телеопе-
ратор може да контролира 10 превозни средства 
едновременно. През последните 6 месеца компани-
ята тества новото превозно средство в различ-
ни градове в Естония. Масовото производство се 
планира да започне през 2023 г. 
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В третия четвъртък от април – European Supply Chain Day, надникнахме през отворените вра-
ти на един от водещите международни достав-

чици на логистични услуги – DB Schenker. В този Live 
работният език беше английският. Споделеното кафе 
с управителя на компанията в България и Северна 
Македония, Зоран Лазороски, привлече внимание-
то на чуждестранни зрители – от Нидерландия до  
Детройт, Мичиган, от които след стрийминга получи-
хме добри пожелания. 

Кафе ритуалът на мениджъра 

По време на 30-минутния Live streaming разбрах-
ме, че мениджърът може да изпие по три-четири 
чаши кафе на ден. В 16 ч., когато излъчваме на живо 
СРЕЩИ НА КАФЕ през Facebook страницата на спи-
сание ЛОГИСТИКА, е времето, в което той пие една 
от последните чаши кафе за деня. Това е ритуал, кой-
то му дава енергия. В търсене на перфектното кафе 
е изпробвал различни техники, кафе машини, преси 
и други инструменти за приготвяне на ароматната на-
питка. Но любимо за него е еспресо кафето. Освен 
че е любител на горещата напитка, Зоран Лазороски 
не пропуска и спортните надпревари. Като мениджър 
на компанията влиза в ролята на капитан на отбора по 
петанк, който е сред победителите в турнир през из-
миналото лято, а тимът се готви за нови победи както 
на спортния, така и на професионалния терен. 

Логистиката движи света 

Зоран Лазороски e бакалавър по икономика и ма-
гистър по индустриално инженерство. Интересът му 
към математиката, оптимизациите и логистичните про-
цеси го мотивират и преди повече от 20 години се 
впуска в тази вълнуваща индустрия. През 2021 г. отбе-
лязва точно 20 години в DB Schenker. От три години 
е управител на компанията както за България, така и 
за Северна Македония. За него самия е „шок“ как са 
минали толкова години, без дори да разбере, но от-
белязва, че това са годините, прекарани в най-добра-
та компания. Иновациите, промените и динамиката в 
индустрията са тези, които го вдъхновяват и карат да 
продължи напред. 

Глобализация и възможности

В динамичния и откровен разговор с водещия Сне-
жина Баджева той сподели за специалните мисии на DB 
Schenker, свързани със спешни доставки на важни за 
здравето продукти в пандемичната 2020 г. Зоран Лазо-
роски разказа за актуализираните стратегии на ком-
панията, вътрешните промени, ежедневните предизви-
кателства, приоритетите и новите проекти, свързани с 
разширяването на базата в Божурище, новите складо-
ве в Пловдив, а съвсем отскоро и в Бургас. От измина-
лата година до сега мотото, което логистичната компа-
ния следва в цяла Европа, е #WeKeepEuropeMoving. 

Мениджърът коментира световни тенденции, локдауна 
и промените във веригите на доставки, които произтичат 
от политиките на САЩ и Китай, Брекзит. Сподели виж-
дането си за бъдещето на глобализацията и мястото на 
балканските страни като ниършоринг дестинации. 

Надникнахме и в централата на логистичната ком-
пания, където провеждат тестовете с дрон за достав-
ки – VoloDrone. Тази на 100% автономна птица може 
да транспортира 200 кг полезен товар, обхватът є е 
40 км и е на 100% електрическа и екосъобразна. И 
като говорим за екологична мобилност, не можахме 
да пропуснем темата за електрическите камиони и 
решенията, които логистичната компания използва за 
градска логистика в момента. 

Така в приятна раздумка на по чаша кафе и въ-
проси от зрителите през Facebook страницата на спи-
сание ЛОГИСТИКА неусетно минаха +30 минути. За 
тези, които са пропуснали живото предаване, правим 
записи и ги споделяме във всички онлайн канали и со-
циални мрежи на БТП – Българска Транспортна Пре-
са. Видеото на интервюто със Зоран Лазороски може-
те да видите на

СРЕЩИ НА КАФЕ се излъчват с подкрепата на 
FROTCOM България, който е наш дългогодишен съ-
мишленик и партньор в медийните ни проекти.  

Екип на сп. ЛОГИСТИКА

Движим се с динамиката 
на веригите на доставки  
Зоран Лазороски, управител на DB 
Schenker в България и Северна Македония

В Европейския ден на веригите на доставки надникнахме в добрите практики на DB Schenker и 
споделихме по чаша виртуално кафе със Зоран Лазороски. Мениджърът работи от 20 години в 
логистичната компания, а индустрията не спира да го вдъхновява и предизвиква всеки ден да 
се движи напред. В Live поредицата СРЕЩИ НА КАФЕ той направи 360-градусова обиколка около 
глобалните тенденции и разказа за промените и новите проекти на компанията. 

https://youtu.be/Je3QkKMk0AU
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