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Писмо до Дядо Коледа
Скъпи Дядо Коледа,
Ние, екипът от Българска Транспортна Преса, обичаме всеки декември да развихряме въображението си и да политаме на крилете на мечтите. И винаги сме се възхищавали на твоя транспорт и чудотворната ти логистика, защото ти позволяват да разнесеш за една нощ подаръци не само на децата, но и на всички, които вярват в теб.
Тази година, като гледаме и слушаме какво става у нас и по света – Брекзит, Пакет Мобилност, Тол система, спад
на пазара, очаквана криза… – да не продължаваме списъка (не че не можем), решихме да те помолим да направиш нещо
добро за нашите клиенти и читатели.
Молбата ни е: удари едно рамо на бизнеса им, помогни им да се ориентират по най-добрия начин в новите условия, прати им по едно джудже да им подсказва най-добрите решения и действия, така че да са здрави, радостни, успешни и удовлетворени. Защото нищо добро не става, когато хората не са щастливи. И защото нас ни свързва онази вълшебна енергия, наречена доверие!
И когато те са добре, и ние ще сме добре, ще сме и ние здрави, радостни, успешни и удовлетворени и с вдъхновение ще отразяваме всичко, което се случва при тях. Било то на хартия в списанията, било онлайн – в уеб сайтове
и бюлетини, било във Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube... Ще има от всичко за всички.
Благодарим ти и до скоро!
Скъпи читатели и клиенти,
Светът на Дядо Коледа е свят на топлина и радост. А Рождеството отваря сърцата. От сърце Ви пожелаваме
да сте здрави, радостни, успешни и удовлетворени, да се развивате и вървите напред и да запазите вярата, надеждата и любовта в сърцата си.
Весела Коледа и успешна 2020 година!

Екипът на Българска Транспортна Преса

На хартия плюс на екрана – на същата цена!
https://abo.transport-press.bg/

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна
Преса предлага вече абонамент, с който не само
получавате на адреса ви изданията, но и включва
техните електронни версии, които можете да изтеглите от https://abo.transport-press.bg/.
Освен това от сайта можете да закупите само
електронна версия на отделни броеве на списаТ Р А Н С П О Р Т

&

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО

нията. Вземете безплатно на промоция бр. 7 на
сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строителна техника – още сега!
Ако вече сте направили своя абонамент през
Българска Транспортна Преса, Български пощи
или Доби Прес, регистрирайте се най-напред в
системата, после от меню Абонаменти избере-

те съответния тип абонамент (чрез БТП, Български пощи или Доби Прес). След проверка ще ви
се даде достъп до вашите издания.
През този сайт може да купите също издания,
които се предлагат единствено като печатни без
електронна версия.
Приятно четене!

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ

+359 (0) 884 003 811
+359 (0) 878 899 097
+359 (0) 888 222 760

+359 (0) 889 581 138
+359 (0) 882 315 309
+359 (0) 889 21 87 94

www.strotech.bg
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MW Logistica вече работи в нов склад
ГОПЕТ ТРАНС стартира нова услуга –
въздушен транспорт
Компанията допълва широката гама на портфолиото си, като създава собствено звено за
въздушни превози. С новата услуга Гопет Транс
предлага пълен набор транспортни решения до и
от България по суша, море и въздух. Със своите
транспортни и логистични решения, както и с
възможността за дистрибуция в страната фирмата утвърждава мястото си на един от водещите доставчици на комплексни и сигурни транспортни услуги от врата до врата за своите клиенти в страната и чужбина. Въздушните услуги
са насочени към всички настоящи и бъдещи клиенти на компанията независимо от размера и спецификата на техния бизнес. Дружеството предлага богата гама решения: от стандартен превоз
летище – летище до експресна доставка врата
– врата. Основни предимства на новосъздадения
екип са богат опит, професионализъм, персонален подход към всеки транспортен казус и стремеж към създаване на дългосрочни, лоялни партньорства, принципи които държат Гопет Транс
вече 25 години сред лидерите на пазара на транспортни и логистични услуги не само в страната,
но и в целия регион.

AI и Big Data Analytics
помагат на Транспрес
Една от водещите логистични компании у нас
– Транспрес, използва изкуствен интелект (AI) и
Big Data Analytics за решаване на комплексни транспортни задачи. По този начин компанията автоматизира планирането на транспорта между отделните точки, създаването на маршрути
за шофьорите, управлението на складовите наличности и дори прогнозирането на бъдещите
пратки. Екипът ще обработва чрез AI и Big Data
Analytics половината от нощните връзки до края
на годината. В дългосрочен план всичко трябва да бъде автоматизирано чрез тези системи
до 2020 г. За крайните потребители това означава по-високо качество на услугата и по-бърза
доставка. Новите технологии пестят време и
дават възможност на хората от екипа да бъдат
по-ефективни в работата си.
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Складът е част от логистичен комплекс, разполага с подходяща инфраструктура за маневриране и
движение на автомобилите и осигурява денонощна
охрана. Площта на новия склад е 1000 кв.м, а зоната
за крос докинг – около 200 кв.м. В него се обслужват
групажните линии на компанията, които бързо растат. Освен традиционната за фирмата линия България – Германия вече са в действие и нови линии –
от и за Франция, Нидерландия и Белгия.
В новия склад, който се намира в логистичната база
на MDL Universal, се извършват всички видове складови дейности, като фирмата се е профилирала в
т.нар. услуги с добавена стойност: комисиониране,
оценка на качеството, подобрение на опаковката и
категоризиране на продуктови гами.

WTO България с новo логистично
решение – сухопътен транспорт
Досега компанията беше фокусирана изцяло върху
морските и въздушните превози, но със стартирането на новата услуга Уърлд Транспорт Оувърсийз България на практика вече предлага логистични
решения по море, въздух и суша. Услугата е насочена не само към съществуващите клиенти, но и към
нови, като целта е да се предлага качествена услуга по избор на товародателя. С новото логистично
решение компанията се стреми да затвърди позициите си на българския логистичен пазар и да разшири своето портфолио с бързо развиващия се сектор
на сухопътните превози в Европа и Близкия изток.

Идеал Стандарт – Видима
откри обновения си завод
Идеал Стандарт – Видима отбеляза 85 години от
своето създаване с официално откриване на модернизирания завод за санитарна арматура в Севлиево. Той е резултат от 3-годишна инвестиционна програма на компанията за над 62 млн. лева.
Модернизацията е свързана с автоматизация на
производствените процеси и подобряване на условията за работа с цел намаляване на ръчния труд,
увеличаване на капацитета и конкурентоспособността. Част от нововъведенията са високопроизводителни машини в процес леярен; последно поколение CNC машини за обработване; 22 робота за
шлайфане и релокация на 270 машини по Лийн методология.

НАКРАТКО

НСБС се готви за динамична 2020 г.

Милко Порязов от ФТС България
разгледа основните преимущества
на M-Files

M-Files – интелигентното
управление на документи
M-Files Event 2019 бе организиран от ФТС България.
Един от големите проблеми за много от фирмите в днешно време е проследяването и систематизирането на информация, включително вътрешна документация, документи и файлове,
получени от клиенти, партньори и доставчици.
Основната идея на програмата е да може лесно и
бързо да открива даден документ въз основа на
част от метаданните му. Потребителският интерфейс е изцяло интегриран с Windows Explorer и
поддържа всички приложения на Microsoft Windows.
Възможностите на M-Files са доста всеобхватни.
Програмата може безпроблемно да открива различни чувствителни данни в документите, като
ЕГН-та, IBAN данни, номера на кредитни карти и
др. Чрез функцията M-Files Smart Media може да се
търси и в картинни, видео- и аудиофайлове.

Raben Group стъпи в България
Raben Group откри логистична база в София. България е 13-ата държава, в която компанията създава свой хъб. До момента тя има над 130 депа
в Чехия, Холандия, Германия, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Полша, Словакия, Украйна, Румъния
и Италия. Компанията оперира складове с обща
площ около 1 200 000 кв.м, като в поделенията є
работят близо 10 000 служители. Решението да
стъпи на нашия пазар е поредната стъпка от
стратегията за развитие на компанията в югоизточната част на Европа.
Плановете на Рабен Логистикс България са да предостави своите услуги в областта на вътрешната и международната логистика (цели и групажни товари) на територията на цялата страна.
Направленията, по които ще се работи, са към
Германия, Румъния, Италия, Полша и Унгария, където групата вече има собствени бизнес звена.
Българската компания смята да се фокусира върху обслужването на клиенти от автомобилната,
химическата, текстилната и хранително-вкусовата промишленост.

При силен интерес от страна на своите членове Националното сдружение на българските спедитори
(НСБС) проведе годишното си общо събрание с акцент върху ТОЛ системата. Форумът започна с презентация на проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за
ТОЛ системата, която предстои да бъде въведена
през 2020 г. Той представи основните характеристики на смесената електронна система за събиране на такси за платената пътна мрежа. Представен
беше механизмът за контрол и правоприлагане, както и възможностите на 3D скенерите за класификация на пътните превозни средства, сензорите за измерване на теглото и натоварването на оси в движение.
Събранието продължи с представянето на годишния отчет за дейността на НСБС от 22.11.2018 г. до
28.11.2019 г., годишен баланс на НСБС за 2018 г. и насоки за работа на НСБС през 2020 г. Те предварително
бяха раздадени на членовете, като председателят
на УС на НСБС Явор Панталеев се спря на основните моменти в доклада. Той изрази задоволство от
добрите резултати на фирмите от бранша през
годината, като подчерта основните насоки на ръководството на НСБС – защита на интересите на
бранша, укрепване на организацията и развитие на
Учебния център към НСБС. Дискусията продължи с
доклади и позиции по актуалните цели и насоки за работа на НСБС през 2020 година.
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Адина Валеан е еврокомисар
по транспорта
Членовете на Европейския парламент
избраха членовете
на новата Европейска комисия, която
ще започне работа
на 1 декември. Румънският политик
и евродепутат Адина Валеан вече е новият комисар по транспорта. Кандидатурата на
г-жа Валеан бе гласувана с мнозинство като „против“ се обявиха от Зелените и от групата Идентичност и демокрация.
По време на изслушването є тя посочи, че макар
екологията да е важна, когато става въпрос за мобилност, тя трябва да служи на интересите на
гражданите. Тя изтъкна, че цифровизацията и автоматизацията ще предизвикат големи промени в транспортния сектор, но те не трябва да се
случват за сметка на хората.

Андрей Новаков
оглави Rail Forum Europe
Българският евродепутат Андрей Новаков (ЕНП,
България) беше избран за президент на Rail Forum
Europe (RFE) за периода 2019 – 2024 г. За вицепрезидент на организацията е избрана Анна Депарнай-Груненберг (Зелена партия, Германия). Другите две места в Управителния съвет на RFE са за
Доминик Рике (Renew EU, Франция) и Сезар Луена
(S&D, Испания). Основната цел на RFE е да улесни
диалога между членовете на Европейския парламент, Европейската комисия, държавите членки
и европейския железопътен сектор.

DHL с най-бързия влак
от Китай за Германия
DHL Global Forwarding, дъщерна на Deutsche Post DHL
Group, стартира най-бързия товарен жп сервиз
между Китай и Германия. Блок-влакът ще се движи
между Сиан (Китай) и Хамбург и Нойс (Германия).
Той е създаден в сътрудничество с Xi‘an International
Inland Port Investment & Development Group Co. Ltd. и
намалява времето за транзит от 17 на 10 и 12 дни.
По време на пътуването си влакът изминава приблизително 9400 км през Казахстан, Русия, Беларус
и Литва до Калининградска област, част от Руската федерация на южното крайбрежие на Балтийско море, преди да влезе в Европейския съюз през жп
прелеза Мамоново – Браниево.
8
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Роботи от ново поколение
в базата на DB Schenker
Международният доставчик на логистични услуги пусна в експлоатация автономните роботи на
хърватската компания, развиваща се в областта
на роботиката и изкуствения интелект – Gideon
Brothers, в базата си в Лайпциг (Германия). Роботът може да пренася палетизирани товари до
800 кг. Проектиран е да се движи безопасно около хората и оборудването, както и около други
машини. Оборудван е с автономна система, базирана на визуално възприятие, която дава възможности за „робот от ново поколение“. Технологията предлага гъвкаво решение за автоматизиране на логистичните операции в съществуващите съоръжения.

GEFCO управлява новите опаковки
за многократна употреба на Airbus
Световният доставчик на мултимодални решения на веригата за доставки GEFCO е избран от
Airbus за управление на амбалаж за многократна употреба. Френската компания постепенно
ще замени еднократните опаковки на Airbus със
сгъваеми контейнери за многократна употреба.
Ежедневно 6 центъра за управление на амбалажа
на GEFCO организират поръчката, събирането,
зареждането и транспортирането на амбалажа
за многократна употреба. Също така компанията Airbus работи предимно с одиторските екипи на GEFCO, за да обучи оперативните си екипи
в управление на амбалажа и IT системата NETBOX,
която проследява контейнерите и дава актуални
данни за доставките в реално време.

M&M с джойнтвенчър в Сърбия
Логистичната компания Militzer & Münch обедини усилия със сръбската семейна компания Invictus
System Transport & Logistics, за да създаде ново съвместно предприятие. Досега групата Militzer
& Münch, базирана в Сейнт Гален (Швейцария),
предлагаше предимно услуги между Централна
Европа и Северна Африка. Сега компанията продължава да развива бизнеса си в региона на Балканите. Тя вече има офиси в Румъния, България и
Гърция. Управляващ директор на съвместното
предприятие ще е Филип Симович, а от страна
на швейцарската компания в ръководството на
дружеството ще участва Сашо Тодоров, регионален директор за Югоизточна Европа на Militzer
& Münch и управител на българското дружеството М&M Милицер и Мюнх БГ.
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Иновативна технология от AGPST
Отскоро Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД
(AGPST) предлага на пазара ново иновативно устройство – т.нар. умен датчик. Устройството е собствена разработка и производство на
AGPST, като компанията предлага доживотна
гаранция за него. Досега единственият начин да
се проследи ремаркето в композицията бе да се
постави GPS устройство в него, захранвано от
ABS системата. Намесата в нея е предпоставка за възникването на ПТП и основание за търсене на виновност у собственика. Умният датчик
на AGPST се инсталира автономно в ремаркето и
дава информация за това къде се намира то, към
кой влекач е закачено, колко километра е изминало
и други. По аналогичен начин устройството би
могло да се използва в строителния и селскостопанския бранш, като се поставя в прикачните устройства към машините. Новото устройство е
без SIM карта, съответно не се плащат месечни
такси, изключително здраво и надеждно е и не изисква поддръжка.

Pall-Ex Group
става собственост на членовете си
Собственикът и управител на логистичната
мрежа Pall-Ex на компанията Хилари Деви се съгласи да продаде акциите на членовете и на мениджмънта на компанията. Придобиването, за което
се смята, че е първото по рода си, ще предложи
на английските и европейските членове на мрежата възможност да се включат в нейното развитие. Мениджърският екип също се ангажира с акции в рамките на компанията. Всички акционери
ще участват активно в бизнеса, като целта е да
се развие Pall-Ex Group не само във Великобритания, но и в цяла Европа.

Kässbohrer и Bils-Deroo
със стратегическо партньорство
Kässbohrer започна ново партньорство с френската транспортна и логистична компания BilsDeroo. Първоначално тя закупи 21 разширяеми
многофункционални контейнерни шасита K.SHG
AMH, които дават възможност за превоз на контейнери с височина между 6 и 12 м. Шаситата са
с променливи позиции за заключване на контейнерите, което осигурява най-доброто разпределение на натоварването. Дизайнът на K.SHG AMVH
e с телескопична октагонална централна греда,
позволяваща всички компоненти да поемат помалко допълнително натоварване.
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Rhenus-Arkon-Shipinvest
добавя 4 хибридни кораба
Немската корабоплавателна компания RhenusArkon-Shipinvest започна разработване на екологичен морски флот за къси разстояния. Групата е
направила поръчки за първите 4 екологосъобразни плавателни съдове, известни като Hanse Eco
Short Sea Coasters. Очаква се строителните дейности да започнат през февруари 2020 г., а корабите да бъдат доставени през втората половина на 2021 г. Корабът Hanse-Eco ще бъде дълъг около 90 м и с товароносимост 4200 т. Освен системите за пречистване на отпадъчни води, които
ще бъдат задължителни от 2020 г. нататък, екокорабите ще са оборудвани с хибридни задвижващи системи.

Интермодална връзка между
Гърция, Хърватия и Сърбия

Cosco Shipping и жп партньорът му Ocean Rail
Logistics неотдавна стартираха новия сервиз
Rijeka Land Sea Express от терминала Adriatic Gate
Container Terminal (AGCT) в пристанището на Риека. Новата услуга се състои от редовната линия Piraeus – Rijeka Express Service (PRS), свързваща
гръцкото пристанище Пирея и хърватското Риека, и съгласувани с нея жп връзки – блок-влакове
по маршрутите Риека – Будапеща – Риека и Риека – Белград – Риека. Използвайки морския и жп
транспорт и сервиза Rijeka Land Sea Express, Cosco
предлага транзитни превози за 32 дни от Източен Китай и 28 дни от Южен Китай до Будапеща.
За целта се използват пристанищата в Пирея и
Риека.

