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Коледно наричане
Да сме здрави и щастливи,
умни, весели, красиви.
Да ни е вкусна храната.
Да ни е светло в душата.
Да са ни много парите.
Да са ни нови колите.
Да са ни пълни къщята.
Да са ни харни децата.
Да ни е обич в сърцата.
Да ни е мирна Земята.
И нека реченото да бъде сторено!

Светли празници!
Екипът на Българска Транспортна Преса
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Еърборн Глобал Сървисиз
стана асоцииран член на НСБС
От 1 ноември тази година Еърборн Глобал Сървисиз ЕООД е приета за асоцииран член на НСБС.
Фирмата е първото дружество в съседна държава на регистрираната в Румъния бързо развиваща се компания със същото наименование. Амбициите на фирмата майка са с бързи темпове да
се покрие целият Балкански регион. Българското
дружество е регистрирано в края на 2017 г. и вече
е напълно готово да отговори на изискванията
на своите клиенти, като предлага стандартни и
специализирани превози по въздух и море, както
и бързи и нестандартни доставки по суша. За сериозните намерения на Еърборн Глобал Сървисиз

говорят фактите, че още преди приключването
на първата година от стъпването си в България
компанията е вече член на НСБС и приключва сертификацията си като IATA агент.
Чрез силно развитата си партньорска мрежа компанията покрива почти всяка точка в света. Залагайки на опитни и утвърдени в бранша имена,
фирмата има сериозен интерес да се развие динамично на българския пазар и в най-кратки срокове
да се нареди до лидерите в бранша.
Екипът на дружеството не прави компромиси
с качеството на предлаганата услуга. Основният ресурс на Еърборн Глобал Сървисиз са хората,
като атмосферата на екипност, откритост,
лоялност и доверие, която цари в румънското
дружество, са предадени успешно и в българския
екип. Ключът към бързото и успешно развитие
на екипа е еднаквата ценностна система на мениджмънта в двете страни.
Тъй като екипът расте, след 1 януари 2019 г. основният офис на дружеството ще бъде преместен в Търговски център Европа.

BADER планира предприятие
край Русе
Германската компания BADER GmbH & Co. KG, която е с водещи позиции сред световните производители на автомобилен интериор, планира да
изгради производствена база край Русе. В България ще се произвежда луксозно покритие на автомобилни седалки и ще се извършва щамповане
на елементи. BADER е един от най-старите и авторитетни производители на автомобилен интериор в света. Организацията има повече от
11 300 служители и производства на пет континента в 11 локации, сред които Германия, Китай,
Индия, Япония, Мексико, Полша, Южна Африка, Тайланд, Украйна, Уругвай и САЩ.

Паралел строи нова база
в Севлиево
Инвестициите в трето поредно разширение на
компанията Паралел възлизат на 27 млн. лева. На
новата площадка, разположена на 50 000 кв.м в Севлиево, ще бъдат изградени 26 500 кв.м закрити
производствени и логистични площи. Производството ще се извършва с машини от най-висок
клас. Предвидено е да се оборудва високотехнологично складово стопанство за съхранение на полиуретанова пяна, да се изгради втори напълно
автоматизиран склад тип Radio Shuttle. Ще бъде
изградена още съвременна административно-битова сграда. За последните 5 години фирмата е
направила инвестиции за 41 млн. лв., включващи
изграждането на нови производствени сгради,
оборудване, складове, инвестиции в безопасни условия на труд и опазване на околната среда, обучение на персонал.

НАКРАТКО

Евромаркет разширява
базата си в София
С церемония по първа копка бе даден старт на
строителството на 2 нови сгради в корпоративно-сервизния център на Евромаркет Груп в
София. Освен разширение на административната база в тях ще се помещават и демонстрационни центрове, модерни конферентни зали и
нови сервизни звена за продуктите на някои от
топ партньорите на компанията – Toyota Material
Handling (складова техника), Doosan Machine Tools
(металорежеща техника) и Mitutoyo (измервателна техника), както и допълнителни помещения
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към сервиза на Евромаркет Кънстракшън. В комплекса ще бъде разположен и административен
център със сервиз на iTrucks – оторизиран представител на Iveco за България и най-ново попълнение в групата на Евромаркет.
Първата копка на сградите бе направена от мениджъри на компанията – Ивайло Борисов, главен
изпълнителен директор на Евромаркет, Борис
Спасов, изпълнителен директор на Евромаркет
Кънстракшън, Николай Станчев, изпълнителен
директор на Евромаркет Кари, Добромир Петков, изпълнителен директор на Евромаркет Метал Холд и Стефан Джелепов, изпълнителен директор на Евромаркет Измервателна техника.
„За нас е изключителна гордост да стартираме
този дългоочакван проект след една динамична и
силна за холдинга година – сподели Боряна Радева,
главен мениджър на Евромаркет Груп. – Пазарът
расте, бизнесът ни също и затова за нас е важно да
отговаряме на растящите нужди на нашите клиенти. Надяваме се с новите шоуруми да покажем
по най-атрактивен начин последните технологични постижения на нашите партньори от Toyota,
Doosan Machine Tools и Mitutoyo, както и да предложим още по-качествен и бърз сервиз, за да оправдаем доверието, което клиентите ни гласуват.“
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НАКРАТКО

Иновативно решение на GEFCO
Благодарение на партньорството с Acility и
Wakeo, GEFCO предоставя иновативно, специализирано решение за рационализиране на процесите по управление на амбалажния поток в Европа, с което засилва водещата си позиция в автомобилната логистика. След като моторите излязат от завода, те се съхраняват и транспортират до търговските пунктове на специализирани стойки. Недостигът на такива стойки създава допълнителни разходи и проблеми с управлението на производството. Проследяването на
стойките не е лесен процес, а понякога се случва да бъдат изгубени или откраднати, което намалява наличностите в склада на производителите и води до забавяне на доставките. GEFCO разработи уникално решение, съобразено с конкретните нужди на производителите, за решаване на
оперативни проблеми и подобряване на процесите за управление на потока в Европа чрез партньорство с Acility – водещ доставчик на LoRaWAN
решения, и с Wakeo – доставчик на платформа за
видимост в реално време.

Лидери в океанските превози
създават блокчейн консорциум
Водещи компании за контейнерен транспорт и
оператори на терминали подписаха исторически Меморандум за разбирателство. Чрез него
се формира консорциум за развитие на Global
Shipping Business Network (GSBN) – отворена дигитална платформа, базирана на т.нар. технология
Distributed Ledgers или база данни, споделяна и синхронизирана в мрежи, разпространявани в множество страни, институции и географски региони.
Новата платформа ще свърже всички заинтересовани страни, включително превозвачи, терминални оператори, митнически агенции, товародатели и предлагащите логистични услуги, за
да даде зелена светлина на иновации и дигитална
трансформация във веригата на доставки. Членовете на консорциума възнамеряват заедно да
разработят платформа и да установят стандарти за безпроблемно споделяне на документи
и данни във всички етапи на шипинга.

Заводът на VOSS
ще заработи през май 2019 г.
Немският лидер в автомобилната и машиностроителната промишленост VOSS се очаква
да стартира продукцията в завода си в Баховица, Ловеч, в средата на месец май 2019 г. „Преструктурирането на инфраструктурата върви по план. В момента сме на етап, в който подготвяме площта за инсталиране на новите машини“, коментира Роланд Вайс, изпълнителен директор на VOSS Automotive за България. Цялостната инвестиция в новия завод възлиза на 15 млн.
евро, както съобщиха от компанията миналият
месец, като предприятието на VOSS ще се разположи върху 12 225 кв.м. от бившия завод на Литекс Моторс.
VОSS има дokaзaн oпит в пpoизвoдcтвoтo
нa тpъбни вpъзkи и koмпoнeнти зa пъpвичнo
вгpaждaнe в горивните, oxлaдитeлнитe, пневматичните и изпускателните cиcтeми зa леки
и тeжkoтoвapни aвтoмoбили. Компанията
имa зaвoди в много страни по света, ocигypявa
paбoтa зa пoвeчe oт 6000 дyши и отчита годишен оборот в размер от 545 млн. евро.
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Дискусии за бъдещата дейност на НСБС

Явор Панталеев (вдясно) приема
поста от Ангел Сафев

Явор Панталеев е новият председател на НСБС

О

бщото събрание на членовете на НСБС (Българската асоциация за спедиция, транспорт и
логистика) акцентира върху богатата история
на организацията, която навърши 25 години, и върху следващите 3 години, изпълнени с нови предизвикателства. Докладът беше раздаден предварително на
участниците в годишния форум и след кратко встъпление на досегашния председател на Управителния съвет Ангел Сафев започна очертаването на проблемите,
които очакват решение.
Един от последните разработени от Асоциацията
документи е Браншовата препоръка за поведение за
спазване на Общия регламент за защита на личните
данни – GDPR. Разработен е и специален документ,
наречен Общи условия и правила при избор на превозвачи, който дава по-голяма сигурност при избора
на подизпълнители. Освен създадената вече вътрешна онлайн база данни се работи и над нова концепция
за сайт на НСБС. Особено значима форма на контакт
между членовете на Асоциацията са мениджърските
конференции и семинари по актуални за бранша теми.
В изказванията бе акцентирано те да бъдат допълнени
и с браншова статистика, която да даде възможност за
изготвянето на анализи и очертаването на тенденции.

Най-горещи бяха дискусиите около основния
проблем – липсата на достатъчно кадри за транспорта, спедицията и логистиката. НСБС има разработена
програма за популяризиране на спедиторската професия сред младите специалисти, но недостигът на
кадри е факт. Бяха направени предложения Учебният
център на НСБС да се превърне в академия за кадри
за бранша. Силата на този център е, че в него преподават 24 лектори практици и разполага с учебници,
съдържащи най-добрите практики.
Обобщено, Асоциацията продължава своята политика за активна защита на интересите на бранша, за
създаването на кадри и за осигуряването на повече информация – вътре в съюза и навън – към обществото.
Последва изборът на ново ръководство на НСБС.
За председател бе избран Явор Панталеев, досегашен
член на УС на НСБС. За членове на Управителния съвет бяха избрани Ангел Сафев, Иван Петров, Мариета Григорова, Цветин Тодоров, Васил Борисов, Иван
Кирчев, Кольо Дойнов, Петър Найденов. В Контролния съвет влязоха Георги Минчев, Емил Дандолов и
Ирина Великова.

Два въпроса към новия председател
– Г-н Панталеев, накъде ще поведете организацията?
– Да вляза в НСБС ме покани Георги Минчев и никога не съжалявам, че
предприех тази стъпка. Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика има добър организационен живот. Не очаквайте революции и постранни неща. Най-актуалната ни задача е свързана с въвеждането на пътната такса за товарните камиони, която ще бъде изчислявана на базата на
изминатото разстояние. Това ще натовари много транспортите, които се извършват в България, и ни изправя пред предизвикателството да защитим
бизнеса на колегите. Трябва всички членове на сдружението заедно да успеем, за да не останем без камиони в България.
– Директорът на Националното тол управление Антон Антонов заяви, че тол системата ще бъде обсъдена с всички заинтересовани страни.
– Колкото и да сме активна заинтересована страна, има държавен бюджет и там се вижда каква огромна сума е залегнала от приходите на тези
такси. Неколкократното увеличение на таксите на камионите ще дойде не от камионите, които пътуват
международно или преминават транзит през България, а от камионите, които возят вътре в страната. Точно
тези превози са дефицитни и ще станат още по-дефицитни. Предстоят ни много предизвикателства и във
вътрешноикономически, и във външнополитически план. Ще ги анализираме и ще търсим решения, които
ще ги направят по-малко рефлектиращи върху нас и клиентите ни.
Богиня МАТЕЕВА
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