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Оптимистично 
пътуване

Този брой на сп. Логистика е едно 
оптимистично пътуване сред идеи, 
иновации и трансформации. Толкова 
оптимистично, че дори някои залагат 
брадите си като гаранция за успех. 

Да, добре разбрахте – братята 
Константин и Свилен Рангелови обе-
щават да обръснат брадите си, кога-
то в края на годината  бъде произве-
ден първият карго самолет на Дрона-
микс. По план през 2022 г. от халета-
та на българското предприятие ще 
излязат до 60 дрона (стр. 18).

В рубриката „Мениджмънт“ Ста-
нислав Димитров, управител на Кар-
го Планет, разказва за нов дигитално-
логистичен продукт, който разработ-
ва с екипа си повече от година. Във 
формулата на иновативното реше-
ние има софтуер, логистика, финанси, 
време и… вдъхновение (стр. 12).

В друго интервю, озаглавено 
„Скоростта е част от иновациите“, 
Гордън Риске, председател на Изпъл-
нителното бюро на VDMA Materials 
Handling and Intralogistics Association и 
CEO на KION GROUP, казва: „В пове-
чето случаи младите хора са гото-
ви да поемат определен риск. Е, по-
някога зад това има инвеститор, за 
да стане начинанието финансово въз-
можно“ (стр. 34).

Да откриеш инженер, който из-
ползва енергията си, за да промени 
всичко, което пречи на работата му, е 
най-лесно в Тракия икономическа зона. 

Лазар Матеев, ръководител направ-
ление „Вериги на снабдяването“ в Ха-
нон Системс Пловдив, опроверга-
ва всички скептици, които пристъп-
ват предпазливо в несигурното вре-
ме на пандемията, като доказва, че 
може да се направи „светкавично ди-
гитализиране“, което да неутрализи-
ра риска от прекъсване на веригата 
на доставки (стр. 24).

С оптимизъм се придвижваме и 
ние, организаторите на деветата 
Логистична бизнес конференция, към 
датата 12 октомври, когато отново 
ще се срещнем в София Ивент Цен-
тър. (Запознайте се с лекторите на 
стр. 7.)

Питат ни: не се ли страхувате 
от нов локдаун, на което ние отгова-
ряме: обичаме това, което правим, и 
затова сме заредени с енергия да из-
вървим нашия път, да намалим риска 
за участниците в конференцията до 
минимум и да превърнем този очак-
ван форум в полезно и оптимистич-
но преживяване. Няма да правим за-
лози като братя Рангелови, защото 
дигиталната трансформация в съби-
тийния бизнес ни дава две възмож-
ности – хибриден формат (разумен 
брой хора в залата плюс онлайн при-
съствие) или само онлайн излъчване на 
конференцията. Ще използваме тази, 
която отговаря на времето.  

Богиня МАТЕЕВА

РЕДАКЦИОННА

YEARS  IDEAS IN MOTION

«Не чакайте да успеете,  
за да работите върху оптимизма си, 
работете върху оптимизма си  
и ще станете много по-успешни.“ 
Робин Шарма»
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DSV влиза в Топ 3  
на логистичните компании в света
Логистичната компания DSV Panalpina завър-
ши придобиването на подразделението Global 
Integrated Logistics (GIL) на базираната в Кувейт 
Agility, се посочва в официално съобщение на дат-
ската компания. С придобиването на GIL, DSV 
влиза в Топ 3 на логистичните компании в све-
та. Стойността на сделката е приблизител-
но 30,2 млрд. датски крони. Заедно DSV и GIL ще 
имат очаквани комбинирани проформа приходи 
от приблизително 160 млрд. датски крони.

Уърлд Транспорт Оувърсийз  
откри представителство в Гърция
Като поредна стъпка от стратегията си за раз-
витие Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) откри 
офис в Гърция, който е напълно оперативен от 
01.09.2021 г. World Transport Overseas Hellas е 100% 
собственост на българското дружество и предла-
га морски, въздушен и сухопътен транспорт, как-
то и всички други логистични услуги. Екипът се 
ръководи от един от най-добрите специалисти 
от бранша в Гърция. Централният офис на компа-
нията се намира в Солун, като се предвижда скоро 
и откриване на представителство в Пирея.

НАКРАТКО66

Дискордиа зае седмо място  
в класацията К100
За поредна година транспортно-логистичната 
компания се изкачва в класацията Топ 100 на най-
големите компании в България и вече е на 7-о мяс-
то в сектор „Транспорт“. През предизвикателна-
та 2020 г. компанията е единствената в Топ 10 с 
положителен ръст на приходите (14,5%) спрямо 
2019 г., с което утвърждава лидерската си пози-
ция в сектора.
Освен ръста на приходите Дискордиа отбеляз-
ва марж на нетната печалба от 3,43%, а в кла-
сацията „Прогнози 2021“ тя е поставена на 6-о 
място сред всички компании в страната. През 
2020 г. компанията бележи ръст на служители-
те със 138 души. Неотдавна тя отбеляза и заку-
пуването на камион 800 и назначаването на шо-
фьор 1000.

DHL Express купува електрически 
карго самолети

DHL Express добавя към флота си 12 товарни 
електрически самолета Alice eCargo. Те са поръча-
ни от базирания в Сиатъл производител Eviation. 
С този ангажимент компанията прави пионерска 
стъпка към устойчиво бъдеще в авиационната 
индустрия. Alice ще може да се зарежда по време 
на товаро-разтоварна дейност, като процесът 
ще отнема 30 минути. Ще може да се управлява 
от един пилот и да транспортира полезен то-
вар от 1200 кг с максимална далечина на полета 
815 километра.

Maersk придобива логистични  
и е-commerce компании 
Двама ключови играчи в логистичната индус-
трия и електронната търговия (е-commerce) 
стават част от датската компания за морски 
превози и логистика A.P. Moller – Maersk (Maersk). 
Съобщава се, че компанията е придобила базира-
ната в Солт Лейк Сити (Юта, САЩ) логистич-
на компания, оперираща в B2C сегмента – Visible 
Supply Chain Management (Visible SCM). Maersk обя-
ви и намерението си да придобие нидерландската 
B2C Europe Holding B.V. (B2C Europe) – логистична 
компания, фокусирана върху B2C услугите за дос-
тавка на колети в Европа. 
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Ще говорим за истинските неща в бизнеса
На 12 октомври 2021 г. ще се съберем за девети път в София Ивент Център, за да изживеем 
онези часове на обмяна на опит, знания и информация, които ни зареждат с оптимизъм и идеи. 
Като организатори ние сме доказали в досегашните осем издания, че Логистичната бизнес 
конференция е най-доброто място за споделяне на добри мениджърски практики във веригата 
на доставки. И тъй като предизвикателствата пред нея никога не свършват, мотото ни тази 
година е: Предизвикателствата моделират успеха!

Глобализацията отвори вратите за компаниите и 
им каза: ето ви повече клиенти, достигнете ги. 
Но всяка промяна в производствените мрежи и в 

световната търговия предизвиква и промени във вери-
гите на доставки. Затова нарекохме първия панел на 
деветата Логистична бизнес конференция: Глобални 
промени и локални възможности за България. В него 
под формата на дискусия успешни мениджъри ще 
очертаят възможностите страната ни да спечели от на-
тиска на пандемията върху глобалните икономически 
процеси. На конференцията ще говорим и за:
❖  Заданието Европейски зелен пакт, което все забра-

вяме, защото си мислим, че е далече от нас.
❖  Как се прави скоростна дигитална трансформация.
❖  Кои са ефективните начини на планиране и достав-

ки по време на криза и растеж. 
❖  Как пандемията промени българския пазар на елек-

тронна търговия, разплащанията и доставките. 
❖  Иновативни решения за ефективното управление 

на склада.
За много истински неща от бизнеса ще говорим 

на Логистичната бизнес конференция. Представяме 
ви 16 лектори, очакваме потвърждение за включване 
на още мениджъри в този силен отбор.

https://conference.logistika.bg/bg/menu/215/Lektori 
А вас очакваме на 12 октомври в София Ивент 

Център за участие на живо в конференцията. Може-
те да я следите и онлайн в реално време. И в два-
та случая е необходимо да направите регистрация на 
сайта на събитието. https://conference.logistika.bg/bg/
menu/217/Registraciq

Погрижили сме се да отделим в програмата дос-
татъчно време да поговорите на кафе помежду си и 
да създадете контакти с колеги и бъдещи партньори. 

Генерален партньор на форума е Frotcom България. 

Екип на сп. ЛОГИСТИКА

Зоран Лазороски
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Веселин Стоянов
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Георги Терзийски
SAP България

Стефан Коларов
eMAG България

Емил Димитров
Kaufland България

Лазар Матеев
Hanon Systems 
Пловдив

Янислав Тотев
ДСВ Роуд

Петър Витанов
Евродепутат

Антон Димитров
DHL Express 
България

Стефан Стоилов
DHL Express 
България

Христо Урумов
СТАМ

Павел Бандилов
БПД

Димитър Сотиров
Коника Минолта 
България

Антон Крантев
Коника Минолта 
България

Антон Ананян
Frotcom България

Валентин Илиев
ЗК Лев Инс
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