РЕДАКЦИОННА

«НЕЗАВИСИМО КАКВИ ЩЕ БЪДАТ КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ,
ДАЛИ ПАКЕТ МОБИЛНОСТ 1 ЩЕ СЕ ПРИЕМЕ В ТОЗИ СИ ВИД
ИЛИ С ПО-ДОБРИ ЗА НАС РЕДАКЦИИ, В ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ
ПАРЛАМЕНТ ИЛИ В СЛЕДВАЩИЯ, ПРОТЕСТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРЕВОЗВАЧИ В БРЮКСЕЛ МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ УСПЕШЕН. ЗАЩОТО
ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЪЛГАРИЯ ПОКАЗА, ЧЕ ИСКА И МОЖЕ ДА ЗАЩИТАВА
СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО С ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ
СРЕДСТВА, И ЗАЩОТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
БЯХА ТАКА ОБЕДИНЕНИ.»

По света
Докато у нас още не бяха отшумели новогодишните
празници, на 7 януари в Лас Вегас за 52-ри път отвори
врати за своите над 180 000 посетители най-голямото
технологично шоу в света – CES 2019. И макар че CES
е съкращение от Consumer Electronic Show, изложението
отдавна е излязло от тесните рамки на потребителската електроника и е мястото, където се показват новите технологии в света. За тенденциите, които лично
видях на CES, можете да прочетете на стр. 46.
Началото на новата година е време за анализи и прогнози. И точно затова в този брой сме включили няколко аналитични статии по различни теми – от контейнерните превози през дигитализацията на жп транспорта до най-новите тенденции в електронната търговия.
Общото, което забелязах между всички тях, е, че навсякъде развитието е свързано с прилагането на новите
технологии. Което потвърди видяното от мен и в дните на CES, а то е, че който иска да развива успешно бизнеса си през идните години, трябва да е запознат с новите технологии, да следи развитието им и да ги прилага. Без значение на областта, в която работи.

И у нас…
В началото на януари у нас нещата бяха на друга, не толкова технологична вълна. Докато светът се дивеше на технологиите в Лас Вегас,
в същото време българските превозвачи заедно със свои колеги от други държави организираха протест в Брюксел срещу приемането на Пакет Мобилност 1 в така предложения му вид. Много се изписа за спорните области – командировъчните на водачите, връщането на камиони и
водачи в страната, където са регистрирани, 45-часовата почивка извън
кабината на камиона… Независимо обаче какви ще бъдат крайните резултати, дали Пакет Мобилност 1 ще се приеме в този си вид или с подобри за нас редакции, в този Европейски парламент или в следващия,
протестът в Брюксел може да се нарече успешен. Защото за първи път
България показа, че иска и може да защитава своите интереси с всички
допустими средства, и защото за първи път автомобилните превозвачи бяха така обединени.
Януари месец се смята обикновено за „мъртъв“ месец, но всъщност
не беше така. Предложиха се нови услуги на пазара, откриха се нови модерни офиси, направиха се първи копки за нови производствени предприятия… За всички тях сме писали в този брой на списание ЛОГИСТИКА.
Благодарим Ви, че продължавате да сте с нас и да ни четете, защото
този факт ни радва и силно ни мотивира да продължаваме да бъдем едно
сериозно професионално издание.
Снежина БАДЖЕВА
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Нов завод за автомобилни части
край Димитровград

Логистичната компания Транспрес
с модерна зелена сграда
От началото на 2019 г. водещата логистична
компания Транспрес се помещава в нова зелена
5-етажна сграда до Летище София.
„Благодарение на непрекъснатото обновяване на
нашето портфолио всяка година отбелязваме сериозен ръст – сподели управителят на Транспрес
Веселин Стоянов. – С разрастването на бизнеса расте и екипът. Така се появи нуждата от поголям централен офис. Държахме новото пространство да е съобразено с цялостната ни визия
за опазване на околната среда, затова инвестирахме в построяването на собствена сграда. Целта ни е да създадем условия, които да накарат хората да се чувстват добре и да се припознават в
нашите ценности.“
Централният офис на Транспрес е построен по
енергоефективна технология със специален дизайн за пестене на енергия и вода. Зеленината и
светлината впечатляват във всяко помещение,
а служителите споделят, че умното разположение позволява оптимално използване на пространствата.
Максимално удобство с минимални усилия –
това е целта на екипа. Клиентите могат да оставят своите пратки в офис частта на сградата, а модерният автопарк и склад в непосредствена близост позволява оптимизиране на сортирането и товарните дейности. В комбинация с близостта до околовръстния път на столицата това значително намалява вредните
емисии.
6
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В развиващата се индустриална зона между Хасково – Димитровград бе открит завод на Варок
Лайтинг Системс. Инвестицията е на стойност
8 млн. евро.
Предприятието, разположено в парцел от
30 000 кв.м, ще произвежда малки осветителни тела
за автомобилната индустрия, като рефлектори и
фарове за мъгла. Те ще се ползват от световноизвестни автомобилни марки.
В новия завод до края на годината ще бъдат разкрити 150 работни места, а до новото предприятие
има още два функциониращи завода.
„Автомобилният сектор се превръща във водещ за
страната. През 2018 г. бяха направени инвестиции
за близо 200 млн. лева и открити 3200 нови работни места. Развитието е изключително положително и все по-динамично“, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на официалното
откриване на завода.

Германска фирма строи завод
за кабели във Враца
МД Електроник получи сертификат Клас А за намерението да инвестира 21,5 млн. лв. във Враца.
Инвестиционният проект предвижда изграждане
на ново производствено предприятие, което ще
се състои от производствени и логистични сгради, както и офисна част с обща застроена площ
9950 кв.м. Предприятието ще произвежда кабели
за пренос на данни и електронни компоненти, коаксиални части и кабели за медия и мултимедия модули.
МД Електроник ГмбХ, Германия, е водещо дружество
в областта на решенията за пренос на данни в автомобилната индустрия. Продуктите му са интегрирани в повече от 170 модела на автомобили
на над 25 производители.

НАКРАТКО

Вицепремиерът на Република България Томислав Дончев и
Тим Курт, президент на ГБИТК, връчиха на Петър Паяков,
оперативен директор на ТЕД БЕД, наградата в категория
„Голямо предприятие“

Награда на Германската икономика
в България 2018
За 15-ти пореден път Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) награди фирми, допринесли за развитието на българо-германските икономически отношения през изминалата
година. Церемонията се състоя на 24 януари 2019
г. в Софийската градска художествена галерия.
Общо 33 бяха номинираните предприятия, като
членство в ГБИТК не бе условие за участие.
Наградата в категория „Голямо предприятие“
спечели производителят на матраци ТЕД БЕД
ЕАД. През 2018 г. той увеличава износа си с 20%
спрямо 2017 г., като делът на износа - основно за
Германия - е 50% от общия оборот. В категорията журито отреди второ място на Бер-Хелла
Термоконтрол ЕООД, а трето – на Шенкер ЕООД.
В категория „Малко и средно предприятие“ Награ-
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Н. Пр. Херберт Салбер, посланик на Федерална република Германия
в Република България, и Н. Пр. Елена Шекерлетова, посланик на
Република България във Федерална република Германия, връчиха на
Николай Колев, изпълнителен директор на Нухелт, големия приз в
категория „Малко и средно предприятие“

дата на германската икономика получи Нухелт
АД, производител на здравословни снаксове под
бранда RiceUP!. За две години Нухелт достига пазарите на 55 държави от 6 континента, а делът
на експорта за 1 година нараства от 54% до 74%.
Второ място в категорията зае Пентакс Медикъл България ЕООД, а трето - Смарт Органик АД.
В категорията „Социален ангажимент“ призът
отиде при „Алианц България Холдинг“ АД за национален конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика. Второто място зае Фесто произвоство ЕООД, а трето – Габинвест ЕООД.
„Наградата на германската икономика е признание и същевременно обещание, че ще продължим
да ви подкрепяме“, обърна се към представителите на бизнеса президентът на ГБИТК Тим Курт.
„2018-а беше поредната година на успех за германо-българските икономически отношения“, каза
д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК.
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GEFCO и BERGE подписаха
за съвместното дружество
Логистичните оператори GEFCO и BERGE обявиха подписването на споразумение за създаването на общото съвместно дружество за логистика на завършени автомобили в Испания. Новата
компания BERGE GEFCO ще предложи повече от
3,4 млн. кв.м пространство за съхраняването на
близо 120 000 превозни средства, както и автопарк от 700 камиона, 100 вагона и 40 000 кв.м работно пространство.
Дяловете в BERGE GEFCO S.L. са поравно разпредeлени между двамата партньори 50:50.
Предвижда се новата компания да покрие всички
логистични нужди както за нови, така и за употребявани автомобили. В сегмента на употребяваните автомобили тя ще бъде единственият доставчик, способен да управлява всички логистични и търговски услуги със собствени ресурси. Нейните решения за производители на автомобили, лизингови компании и дистрибутори
ще включват транспорт, складиране, технически услуги, инспекции, ремонти, доставка, търговия, управление на продажбите (онлайн/търгове/
износ), администрация и управление на автопаркове

Гръцка логистична компания
си избра български партньор
Екипът на ИнаутBiz Courier & Logistics LTD подписа договор за партньорство в България с русенската компания Инаут Трейд. „Нашата текуща и
бъдеща стратегия е да развиваме мрежа си от
фулфилмънт складове на базата на регионални
партньорства – сподели Пол Дъф, управител на
Biz Courier & Logistics LTD. – Да ползваме тяхното
локално ноу-хау, изградени софтуерни решения,
работещи екипи и търговци, познаващи пазара.
Партньорството в Русе ще ни позволи да доставяме до нови две държави за срок до 2 работни
дни – България и Румъния. Огромен плюс е и възможността на Инаут да покрият и обслужването за нашите клиенти, онлайн магазини в двете
страни. В същото време част от текущите клиенти на Инаут вече гледат на запад, там където
вече предлагаме складов мениджмънт (fulfillment)
и куриерски услуги.“
Осигуряването на бърз достъп на електронната
търговия до складови площи във възможно най-голям брой европейски точки е една от основните
цели на гръцката фирма. Чрез гръцкото си партньорство Инаут вече ще предлага решения за доставка на пратки от склад в Германия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър, България, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия и Полша.
Базираната в Гърция логистична компания оперира с 8 склада в Европа, като предстои в следващите няколко месеца техният брой да се увеличи.
Това съобщи Пол Дъф (вляво на снимката) по време на парти в столичен клуб, с което бе отбелязано сключването на партньорството.
Създадена в Русе през 2012 г. от съдружниците
Лора Димитрова и Светлозар Димитров (вдясно
на снимката), Инаут Трейд започва да се развива
като местен подизпълнител на куриерска фирма.
Година по-късно заради професионалната си работа и отношение компанията е избрана за партньор на SA Urgent Cargus – една от най-големите
куриерски компании в Румъния.
След влизане в сила на договора с Biz Courier &
Logistics LTD русенската компания ще предлага услуга за доставка в държави от ЕС в рамките на
48 часа, което конкурира въздушния транспорт.

НАКРАТКО

DHL Express инвестира
в нов хъб в Копенхаген
DHL Express инвестира в нов хъб на Летище Копенхаген. Терминалът ще бъде разположен на
площ 43 000 кв.м в източната част на аеропорта, където се строи и нов Airport Business Park. Логистичната база на DHL Express трябва да е готова до 2023 г. и благодарение на нея ще могат да
се поемат пет пъти повече пратки в сравнение
с настоящите обеми. Модерният хъб ще е оборудван с автоматизирани системи, чрез които
DHL ще обработва близо 37 000 пакета за час в
режим 24/7.
„Искаме да постигаме ръст чрез качество. Следователно инвестираме значителни средства в
разширяването на нашата инфраструктура, за
да повишим ефективността и усъвършенстваме възможностите за доставка. Международните хъбове са гръбнакът на световната мрежа на
DHL, която свързва както бизнеси от всички индустрии, така и частни клиенти“, заяви Джон Пиърсън, новият CEO на DHL Express.

DSV обяви инвестиционен план
за 134 млн. евро
Компанията DSV планира да разшири главната
си база в Hedehusene, Дания, с нови 10 000 кв.м.
Това е част от инвестиционната петгодишна
програма на дружеството, съгласно която предстои изграждането на логистичен комплекс с
площ 250 000 кв.м в района на Roskilde-HedehuseneTaastrup, където ще работят 2000 служители.
Наскоро DSV придоби земя с площ 280 000 кв.м.,
разположена в непосредствена близост до съоръженията на основното є управление (HQ). Намеренията са за следващите 5 години в няколко
етапа да бъдат създадени четири първокачествени логистични зони. Там ще заработят нови
1200 души. В двата проекта DSV ще инвестира
1 млрд. датски крони, или 133,9 млн. евро.
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Нова жп връзка между порт
Зеебрюге и Северна Франция
cargo-partner с нова услуга
за управление на поръчките
Purchase Order Management е новата услуга, която
логистичната компания cargo-partner предлага на
своите клиенти. Според изискванията на клиента услугата покрива всички зони за управление на
поръчки и доставки – от комуникация с доставчици до ефективна организация на транспорта,
количествени и качествени проверки, както и управление на данни и документи.
Новата услуга за управление на поръчките се поддържа от облачната платформа за управление
на веригата за доставки SPOT, разработена от
SPOTworx. Тя осигурява пълна прозрачност и лесно
сътрудничество за клиентите на cargo-partner,
като същевременно опростява процеса на управление на доставчиците чрез автоматизирани
напомняния и известия, за да елиминира пропуските в комуникацията. Тази платформа дава възможност на cargo-partner да предложи на своите
клиенти безпроблемно проследяване на пратките, просто управление на комуникациите и документите, както и цялостно отчитане. С новия
модул за управление на поръчките тези функции
могат да се използват и в областта на снабдяването и производството.

Логистичен алианс свързва
е-търговците
Нова услуга E-Sellerspartner за операторите на уеб
магазини пусна гераманският логистичен алианс
Logcoop. Членовете на алианса предоставят логистични решения за електронна търговия на
20 места в Германия. Всички ERP системи на фирми и магазини могат да бъдат свързани към системите за управление на складовете на доставчиците на логистични услуги чрез специално програмиран интерфейс. Този прост метод за аутсорсинг за електронна търговия спестява време
и пари на онлайн търговците.
Новото предложение, което съчетава капацитет и услуги, предлага логистично консултиране, обратна логистика, товаро-разтоварна дейност, съхранение на стоки, пикиране, опаковане и
доставка. Пълната гама услуги ще се предоставя само за Германия, докато за другите страни се
предлагат само транспортни услуги – сухопътни и морски.
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От 12 февруари 2019 г. белгийското пристанище
Зеебрюге ще има жп връзка с мултимодалния логистичен хъб Delta 3 в Дурж, Северна Франция. От
френския мултимодален терминал товарите могат да поемат по релси към дестинации в Южна
Франция – Бордо, Авиньон, Лион, Байон, Тулуза, Перпинян, Мирамас/Марсилия/Фос. Товарните жп превози по новата линия ще се извършват три пъти
седмично. Блок-влаковете ще се обработват на
фериботния терминал P&O на сухото пристанище на Зеебрюге. Оператори на услугата са компаниите Greenmodal Transport и Novatrans.

Летище Будапеща става хъб
за трансфер на стоки с Китай

Летище Будапеща обявява нова стратегия за развитие през 2019 г., ориентирана към пазарите в
Азия. Предвижда се аеропортът да увеличи директните товарни превози, както и на т.нар.
belly cargo маршрути към Китай. Плановете са
част от програмата за разширяване на летището, наречена BUD20:20, за която са предвидени
160 млн. евро. Част от тази програма е и създаването на хъб Cargo City, който ще струва 32,6 млн.
евро. Той ще бъде разположен на площ 20 000 кв.м..
Съоръжението ще централизира карго операциите и ще разшири значително капацитета за обработка на пратки на унгарското летище. Целта
е да се посрещнат увеличаващите се карго обеми през идните години. Предвижда се Cargo City да
отвори врати през 2019 г.

K + N с хъб в Словения
Kuehne + Nagel откри склад за фармацевтични
и медицински изделия, чрез който обогатява добрите си практики в предлагането на услуги за
здравната индустрия. Това е едно от най-големите съоръжения в глобалната Pharma Chain мрежа
на компанията. Складът, който е стратегически
позициониран в непосредствена близост до летище Любляна, ще поеме дистрибуцията на готови изделия по целия свят, като ще бъде използван
и за съхранение и разпространение на производствени материали за фармацевтичния бранш.

