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Мечтайте здраво

Открадвам това заглавие от пос-
ланието, което ни отправи Янислав 
Тотев, управител на DSV Road Бълга-
рия, с когото разговаряхме през юни 
в нашите Срещи на кафе, излъчвани 
на живо. И го открадвам не защото 
искам да правя реклама на Яни Тотев 
или защото не мога да си измисля мое 
заглавие. Просто, докато преглеждах 
финално списание ЛОГИСТИКА преди 
пускането му за печат, установих с 
колко много мечтатели сме се срещ-
нали само през този месец, докато 
сме подготвяли броя, и че всъщност 
точно тези срещи са най-любимото 
от моята работа.

Преди едно нещо да стане реал-
ност, то трябва да се е родило в не-
чия глава, да бъде измечтано и чак 
тогава да се материализира. Оче-
видно такива мечтатели е имало във 
фирмите Транспрес (стр. 7) и Фреш 
енд Фууд Лоджистик (стр. 8), а меч-
тите им са се реализирали или са на 
път да се реализират.

Друг един мечтател е Антон 
Стойков (стр. 10), за когото строги-
те правила в големите корпорации са 
твърде ограничаващи и който поема 
управлението на ТЕУ България месе-
ци преди пандемията, обаче завърш-
ва 2020 г. с уверен поглед напред, с 
21 служители, предлагащи и 3-те ос-
новни вида транспорт.

Няма как човек, чиято фирма на-
вършва 30 години, да не е мечтал 

здраво. И точно такъв е собстве-
никът Стоимен Стоянов на транс-
портно-логистичната фирма „Чака-
ла“ (стр. 6), който закупува първия 
си тежкотоварен автомобил през 
1991 г., а днес има автопарк от 50 
най-съвременни автомобила плюс 
собствен склад, паркинг и т.н.

Но мечтателите не са само в 
света на транспорта и логистиката. 
Покрай Срещите на кафе се запознах-
ме и с Йордан Дъбов, който стои зад 
известния търговски бранд Dabov 
Specialty Coffee (стр. 18), сбъднал  
мечтата си да внесе и разпространи 
specialty coffee културата в България и 
го прави успешно вече 14 години.

Атанас Атанасов и Костадин Чу-
клев, управители на Бараж Груп, (стр. 
24) пък сбъдват мечтите на търговци 
и логистични оператори да работят 
в устойчива и здравословна среда.

Така че, да, мечтателите движат 
света и го променят.

А за какво мечтаем ние от спи-
сание ЛОГИСТИКА? В момента – за 
осъществяването на 9-ата ни Логис-
тична Бизнес Конференция, която ще 
бъде на 12 октомври в София Ивент 
Център на живо и онлайн. Но по-до-
бре си запазете в календара датата 
12 октомври и елате да помечтаем 
заедно на тема Интелигентна логис-
тика: Спечели бъдещето. 

Снежина БАДЖЕВА

РЕДАКЦИОННА

YEARS  IDEAS IN MOTION

«И да, май всички мечтаем за цветно 
топло отморяващо лято.  
Пожелавам ви го. И до нови мечти.»
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Екипът на фирма „Чакала“  
празнува 30 години 
Транспортно-логистичната фирма „Чакала“ ЕООД 
отбелязва 30 години пазарна история. Първия 
тежкотоварен автомобил собственикът Стои-
мен Стоянов закупува през 1991 г., а днес екипът 
му извършва превози с 50 автомобила. В юбилейна-
та 2021 година е подменена голяма част от авто-
парка и той изцяло отговаря на европейския стан-
дарт за емисии ЕВРО 6. Дружеството има собст-
вени склад, паркинг, бензиностанция, автомивка, 
модерен автосервиз и уютен офис. 
Фирмата извършва транспортни услуги на те-
риторията на Европейския съюз. Основните рела-
ции са Германия и Франция, но доставя стоки и до 
много други европейски страни. Портфолиото є 
включва превози на групажни пратки от различ-
ни области на търговията и индустрията, добра 
експертиза има в транспортирането на машини 
и машинно оборудване, опасни товари, земедел-
ско оборудване и техника.
Логистичната база на „Чакала“ е построена на 
стратегическа логистична точка в Централна 
Северна България. Намира се в близост до първо-
класния път, свързващ София и Варна.
30 години екипът от специалисти следва тради-
циите и ценностите на семейната фирма: да ра-
боти професионално, да бъдат справедливи и ко-
ректни както в работна среда, така и в между-
личностни взаимоотношения.
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ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ВИЕ!

30 ГОДИНИ ОПИТ  
В СФЕРАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ

www.chakala-bg.com • 0675 98105/98107

800 камиона в автопарка на Дискордиа
Един от лидерите в транспорта и логистиката в 
страната – Дискордиа, посрещна 800-ия си камион. 
Въпреки предизвикателствата на изминалата го-
дина компанията продължава да расте, като до края 
на 2021 г. планира да достигне до внушителните 
1000 камиона. Чрез внедряването на последно поко-
ление иновации в транспорта и оптимизирането на 
процесите Дискордиа задава тенденциите в бранша 
и стабилно затвърждава позицията си. Освен върху 
растежа си компанията е силно фокусирана и вър-
ху това да прави отговорен бизнес. Тя следва дълго-
срочни политики на устойчивост и активно инве-
стира в най-новите системи и последно поколение 
тежкотоварни автомобили с по-ниски емисии.

ИнБулМарС 2 ще бъде готов през 2023 г.
Стартира проект „Внедряване на Интегрира-
но българско морско наблюдение (ИнБулМарС)", 
базирано на обща среда за обмен на информа-
ция (CISE) за наблюдение на морската терито-
рия на ЕС (ИнБулМарС 2). Общият бюджет на про-
екта е 3 017 090 лв. С изпълнението на проекта 
ще бъде изградена национална инфраструктура и 
ще бъде доставен, инсталиран и персонализиран 
графичен потребителски интерфейс за интегри-
рано морско наблюдение. Реализацията на проекта 
ще създаде необходимите условия за извършване-
то на трансграничен и транссекторен обмен на 
информация в рамките на България и на терито-
рията на ЕС, базиран на модела за данни на CISE.

Gebrüder Weiss разширява  
мрежата си в България
Международната логистична компания Gebrüder 
Weiss поема дейността, базите и служителите 
на Rhenus България. Договорът за покупка е подпи-
сан в София и придобиването подлежи на одобре-
нието на антитръстовите органи. Придобива-
нето включва локации в София, Бургас, Свилен-
град, Варна и Пловдив.

Топ 25 на компаниите  
с най-добри вериги на доставки
За втора поредна година Cisco Systems заема пър-
вото място в класацията, следван от Colgate-
Palmolive, Johnson & Johnson, Schneider Electric и 
Nestlе. Четири нови компании се присъединиха към 
тазгодишния списък: Dell Technologies, Pfizer, General 
Mills и Bristol Myers Squibb. Gartner въведе през 2015 г. 
     категорията Masters. Всички миналогодишни 
Masters – Amazon, Apple, P&G, McDonald’s и Unilever, 
се класираха в категорията и през тази година.
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Together in motion
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Tel.: +359/2/996 22 13

e-mail: office@lagermax.bg

Transpress открива  
стратегически логистичен хъб във Видин
Нов стратегически логистичен хъб открива във 
Видин водещата българска транспортна компа-
ния Transpress. Базата е разположена на 2 дка площ 
и разполага с модерен крос-док склад, който от юли 
ще обслужва и разпределя всички пратки от и за 
Европа. По този начин сроковете за международ-
ни доставки на компанията ще бъдат съкратени 
с 24 часа. В новата база ще се обслужват средно по 
15 камиона и 500 т товари на денонощие или съот-
ветно общо около 160 000 т годишно. Те ще прис-
тигат от всички части на страната и от Евро-
па, за да бъдат прегрупирани и експедирани отново 
от крос-док склада на Transpress. Той е оборудван с 
модерна техника, включително специализирани по-
демни складови машини, които увеличават значи-
телно капацитета за товаро-разтоварните дей-
ности, като в същото време гарантират нисък 
разход на енергия. Операциите ще бъдат обезпече-
ни 24/7, а базата е изцяло интегрирана в дигитална-
та платформа на компанията. Така всички процеси 
ще могат да бъдат наблюдавани онлайн в реално 
време и анализирани благодарение на внедрените 
ИТ решения и системи. В базата ще бъде отворен и 
офис за куриерски пратки, който ще работи както 
с бизнес клиенти, така и с физически лица. До края 
на годината ще бъдат открити общо 10 работни 
места. Новият логистичен хъб във Видин е 14-ата 
ключова база в мрежата на Transpress у нас. 

Чешки жп превозвач  
настъпва към Балканите

Жп превозвачът от Чехия CD Cargo смята да 
стартира дейност в Хърватия. Това ще стане 
чрез наскоро създаденото дъщерно дружество 
CD Cargo Adria. Фирмата кандидатства, за да по-
лучи всички необходими документи за извърш-
ването на жп превози в Хърватия, като се очак-
ва това да стане най-късно до една година. Пре-
возвачът вижда Балканите като зона с допълни-
телни възможности за разширяване, като следва-
щите страни, в които смята да стъпи, са Слове-
ния и Сърбия. Връзката с пристанищата в Риека 
и Плоче предлага голям потенциал в това отно-
шение.  
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