НОВО В БГ

АНАЛИЗ

КОЛИ ЗА РАБОТА

Логистичен център Balkan Polymers
ще работи и за външни клиенти

Дивото логистично надбягване
по Коледа

Електрическият Ford E-Transit

Merry Christmas
&Happy New Year
2022

Песента е снежинка!
Песента е звезда!
И огън, и мечта,
и доброта…

Сканирайте избран QR код от елхата и чуйте коледния поздрав
на екипа на Българска Транспортна Преса!

СЪДЪРЖАНИЕ

10

BTP LIVE
8 	Интралогистика 4.0 означава
автоматизация
	Крум Павлов, основател и управител
на ЛогиСофт
9
Европалетът е гаранция за сигурност
	Атанас Котов, изпълнителен директор
на EPAL България, Гърция и Румъния
НОВО В БГ
10 	Логистичен център Balkan Polymers
ще работи и за външни клиенти
	Складовата база е проектирана и изпълнена
като сграда с нулев въглероден отпечатък
МЕНИДЖМЪНТ
12 	Няма невъзможни неща,
трябва само да повярваш
	Николай Станчев, изпълнителен директор
на Евромаркет Кари

24

3

28

АНАЛИЗ
24 Дивото надбягване по Коледа
	Малките предприятия имат свои
предизвикателства, но и предимства
във веригата на доставки
МОДЕРНИЯТ СКЛАД
26 Ефективно и бързо пикиране със STILL
	Ордер пикерите на германската компания
осигуряват висока производителност
КОЛИ ЗА РАБОТА
28 Електрическият Ford E-Transit
ГОЛЕМИТЕ
30 Tеslа в суперлудата 2021 г.
	Илон Мъск потвърди, че се готви да пусне
Model S Plaid в Китай през ранната пролет
на 2022 г.

SMARTER@LOGISTIC WORK
18 	Ролята на е-платформите в логистиката
	Клиентите вече искат ползването
на end-to-end платформи от един доставчик
КЛАСАЦИИ
20 	Топ 20 доставчици на средства
за автоматична идентификация
ИНВЕСТИЦИИ
23 	Инвеститорите в логистични площи
не смеят да рискуват

РУБРИКИ

Дигиталната версия на декемврийския брой
на списание ЛОГИСТИКА можете да прочетете тук

2 Коледен поздрав към читателите
4 Накратко
31 Abstracts in English language
32 Индекс на рекламодателите

За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press
10• 2021

3

4

НАКРАТКО

MW LOGISTICA
с ново послание към клиентите

Орбико България откри
модерен център за дистрибуция
Инвеститор в комплекса е компанията CTP България, с която Орбико има сключен дългосрочен договор за наем. Той е разположен на стратегическа локация нa „Бoтeвгpaдcкo шoce“ върху парцел
от 57 дка, общата разгъната застроена площ е
34 600 кв.м, от които 4000 кв.м са офисни. В новата база компанията консолидира цялата си дейност в София и София област. Комплексът се
състои от 5-етажна административна сграда с
включена кантина на две нива и логистичен център с 8000 кв.м темперирана зона и 22 600 кв.м
за сухо складиране с капацитет 45 000 палетоместа. На 38 товарни рампи могат да се обработват
дневно 100 камиона.

Together in motion

●ТРАНСПОРТ
●ЛОГИСТИКА
●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD
1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4
Tel.: +359/2/996 22 13
e-mail: office@lagermax.bg
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Всяка година MW LOGISTICA провежда тиймбилдинг с различна тема, която се избира от мениджъра в зависимост от това, докъде са стигнали
като екип и какво се стремят да направят. Тази
година темата „Сигурни в бурни води“ е имала за
цел да бъдат мобилизирани хората за високи резултати, действайки в трудна ситуация.
Приключението, стартирало на Националната
ветроходна база на язовир Искър. Заданието било
непознато, а ситуацията, предизвикана от вятъра – непредвидима. Наели 2 ветроходни лодки (39и 26-футови), без никой да е управлявал такива
плавателни средства. Месец след тиймбилдинга,
от разстоянието на времето Олга Василевска е
горда, че екипът є е формулирал новото мото.
„Досега мотото ни беше: Спедиция с лично отношение! Сега е: Имаш решение. Всички почувстваха, че отговорът на всеки въпрос е в нас. Това е
и посланието към нашите клиенти – ние винаги
сме с тях, ние сме тяхното решение. Ние сме експертите в спедицията, на които могат да се доверят. Носим опита на няколко поколения преди
нас, дисциплинирани сме, много работливи и искрени. С тези си качества сме уверени, че можем
да намерим решение на всяко задание от клиента
и той може да разчита на нас, че ще го изпълним
отговорно“, коментира Олга Василевска.

Иван Петров е новият
президент на FIATA
На проведено Общо събрание
на Международната федерация на спедиторските сдружения (FIATA) за президент на
федерацията е избран Иван
Петров. Той е зам.-председател на УС на НСБС и отговаря за международната дейност на сдружението.
Генерален секретар е на КЛЕКАТ и председател на
съвместната работна група ЮИЦ/ФИАТА и ОСЖД/
ФИАТА, където членуват железопътни и логистични компании. Член e на Консултативния комитет
на президентите на Балканските асоциации на спедиторите. Иван Петров е доктор по икономика
от УНСС и е специализирал в областта на международния транспорт, спедицията и логистиката.
Създател и управител е на спедиторската фирма
Транс Експрес.
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Kaufland бе домакин
на Ден на веригата на доставки
Над 90% от доставките до хипермаркетите
на Kaufland България се извършват с камиони
на природен газ (CNG). Това съобщи ръководителят на направление „Логистика“ в компанията Емил Димитров. На състоялия се в Пловдив
Логистичен ден на веригата на доставки, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара, бяха обсъдени актуални
теми от бранша и представени последни нововъведения в логистичната дейност на търговската верига. Kaufland подкрепя развитието на „зелена логистика“ у нас и от 2018 г. броят на CNG камионите, които обслужват доставките на веригата, непрекъснато се увеличава. Компанията осъществява „зелени доставки“ в сътрудничество със своите логистични
партньори PIMK, Biomet, Евротранспорт 2000 и
Транспорт и спедиция, опериращи със CNG камиони Iveco и Scania.
„CNG камионите се смятат за единственото
към момента устойчиво решение за междуна-

Емил Димитров

родния транспорт за следващите 10–15 години,
а България е на трето място в Европа по CNG
станции за зареждане“, коментира на събитието Мирослав Самуилов, мениджър „Продажби“ в
Данюбтрак България ЕООД, вносител на IVECO у
нас. В рамките на Логистичния ден акцент бе и
кръговата верига на доставка. Вера Мочева от
Euro Pool System (EPS) представи сгъваемите и
100% рециклируеми каси за многократна употреба, в които Kaufland транспортира плодове и зеленчуци до своите обекти. При посещението в
логистичната база на Kaufland в с. Стряма участниците в събитието имаха възможността да
видят едно от последните нововъведения в логистичната дейност на компанията – сгъваеми
метални палети.
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Тобиас Шмид ще управлява
DHL Global Forwarding Europe
Тобиас Шмид наследява Томас Джордж, който успешно ръководи европейската организация от 2016 г.
„Уверени сме, че предприемаческият дух на Тобиас
Шмид и доказаният опит на пазара на спедиторски
услуги ще помогнат на DHL Global Forwarding Europe
да продължи да нараства пазарния си дял и допълнително да укрепва европейската организация за бъдещето“, казва Тим Шарват, главен изпълнителен
директор на DHL Global Forwarding, Товарни превози. Тобиас Шмид има над 25 години опит в логистичната индустрия и добри практики в интеграцията и трансформацията. Той се присъединява
към групата през април 2019 г. като главен изпълнителен директор на DHL Global Forwarding Германия
и се фокусира върху подобряването на производителността и растежа на бизнеса.

УПРАВЛЕНИЕ
Store IT
НА СКЛАДА
•Доказана WMS система от най-висок клас
на разумна цена
•Безпроблемно внедряване и бързина
на системата
•Пълна автоматизация, RFID управление
и складови роботи
•Оптимизация на транспортните задачи
и маршрутите
•Поддържане на различни фирми
в един склад
•Системата работи на Windows/MS SQL
или безплатните Linux MySQL платформи
•WEB базиран интерфейс, възможност
за работа от различни устройства
•Основни ERP функции: ценообразуване,
поръчки, доставки, фактуриране,
производство
•Интеграция с всички видове ERP системи
(SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)

Системата се предлага и като месечен
абонамент без първоначална инвестиция.
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6
• 02 439 82 61 • 0888 588 111
ENGINEERING
• sales_ifd@ifd-sofia.com
www.ifd-sofia.com
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Нови маршрути на Гопет Транс
в новите реалности
Транспортната криза предизвиква раздвижване
на пазара и клиентите се пренасочват към компаниите, които предлагат най-ефективни и иновативни решения.
„През 2021 г. получихме запитвания от много повече клиенти, за които през предходния период
дори не бяхме чували“ – споделя Огнян Дучев, ръководител на отдела за морски и въздушни превози в Гопет Транс, който координира дейността на
компанията в България, Румъния и Гърция. – Офисът на Гопет Транс в Румъния доскоро се занимаваше само със сухопътни и интермодални превози, от тази година той включва морски транспорт в портфолиото си от услуги. Пристанище
Констанца е новата база, чрез която Гопет Транс
внася и изнася стоки във и от България. Наред с
това компанията ни вече предлага железопътна
услуга за внос от Китай до Полша и алтернативни маршрути, които да задоволят изискванията
на клиентите както от гледна точка на цената,
така и на транзитното време.“
Към момента в световен мащаб ситуацията със
задръстените пристанища е критична, а според
Огнян Дучев кризата вероятно ще продължи и до
март-април 2022 г., когато той очаква спад на морските навла. Ако корабните компании инвестират
в иновативни технологични решения, за да управляват ефективно застоялите наличности от
контейнери и оптимизират техния обмен в определен регион, биха могли да реагират по-адекватно на моментния наплив. Въпреки че графиците на
корабните компании вече започват да се нормализират и те все още обслужват клиентите си на
принципа „първи влязъл, първи излязъл“ (first come,
first serve), има контейнери, които изчакват повече
от месец, преди да бъдат придвижени към финалната точка за доставка. Претоварени са големи
портове с огромно търговско значение като тези
в Барселона, Испания и Казабланка, Мароко, които
превозват стоки към Северна и Южна Америка, както и ключовите за Далечния изток и Европа пристанища в Атина и Истанбул.
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Първа копка на новия център
на ТермоПро
Новият продажбено-сервизен център е разположен
в Индустриалния парк София – Божурище. Инвестицията в новия дом на фирмата и екипа е близо
4 млн. лв., съобщи управителят на дружеството
Анатоли Атанасов на скромната церемония.
Той подчерта, че е срещнал абсолютно професионално отношение и добро желание от страна на Националната компания индустриални зони
(НКИЗ) проектът да бъде осъществен, както и
че дружеството е било сертифицирано от БАИ
като инвеститор клас Б в изключително кратък
срок. Очаква се обектът да бъде завършен до 10
месеца. Разгънатата застроена площ от 1400 кв. м
ще включва сервизна част, офис и склад. Новата
база ще осигури шест работни места и е на много удобно място, тъй като се намира в близост
до международния път, свързващ Европа и Турция.

InPost си сътрудничи с eBay

InPost разширява услугите си към C2C пазара, за да
осигури гъвкави опции за доставка на растящите
продажби на е-търговците. Търговците на eBay
вече ще имат достъп до 2500 шкафчета за колети на InPost, което им позволява да оставят колети в шкафчетата за последваща доставка до
домовете на купувачите. Партньорството възниква след търсене от клиенти, които купуват
стоки рано на фона на недостиг на веригата за
доставки. Достъпни 24/7 и разположени на места
като жп гари, бензиностанции и хранителни магазини, включително Tesco, Morrisons и Lidl, шкафчетата дават както на продавача, така и на купувача повече гъвкавост, когато оставят или
вземат продукти. В Обединеното кралство 250
InPost шкафчета ще бъдат съвместно брандирани с eBay, за да отпразнуват партньорството.
Джейсън Тавария, главен изпълнителен директор
на InPost UK, коментира: „Развълнувани сме, че си
партнираме с eBay, за да гарантираме, че търговците имат достъп до удобна, гъвкава и спестяваща време опция за доставка, която наистина работи в тандем с нормалните им рутинни действия. Ние виждаме това като само първата стъпка, тъй като InPost непрекъснато доставя нови и
вълнуващи продукти, които компании като eBay
могат да използват, за да подобрят живота на
своите купувачи и продавачи.“

Нов алгоритъм
за безопасност на дроновете
Вдъхновени от мозъчната активност на рояците насекоми, група учени приключват проект за
следващите сензорни системи за избягване на
сблъсък на дронове. Координиран от Университета на Линкълн, проектът STEP2DYNA обединява 11 изследователски екипи, включително невробиолози, дизайнери на чипове, изследователи по
роботика и инженери от Европа и Източна Азия.
Над него се работи от пет години и половина и
задачата му е да създаде множество рецензирани изследователски статии и доклади от конференции, които имат за цел да усъвършенстват
дисциплината на роботизираните зрителни системи. Според екипа от доставката на колети до
улесняването на прецизното земеделие огромният потенциал за дронове е довел до покачване на
глобалното търсене. Затова са необходими евтини решения, за да се гарантира безопасен полет в
динамична среда като градовете, където сгради,
кабели и хора създават риск от сблъсък. Изследователите са използвали специализирана технология, за да наблюдават визуалното възприятие на
насекомите и да разберат как те бързо реагират
на задаващи се обекти.
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