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ИНТЕРВЮТО ВЗЕ: МАРТИН ДОНКОВ

Ние сме стабилна компания 
с дълга история на пазара

Бихте ли представили ХАВИ Логистик България?

ХАВИ Логистик с това име съществува от няколко годи-

ни, преди това компанията се наричаше Алфа Груп. Ние 

сме международна компания, която логистично обслужва 

веригата за бързо хранене McDonalds в Европа и Азия. През 

последните три години обслужваме още една голяма компа-

ния – OMV. Практика е в различните страни да се работи и 

за допълнителни клиенти. Като цяло компанията в България 

съществува от 1997 г. Първоначално се наричаше България 

Логистик, Алфа Груп и сега ХАВИ Логистик България.

Ние нямаме практика да търсим малки, локални решения, 

ние търсим глобални клиенти с фиксиран период на услу-

гите. От тази гледна точка можем да кажем, че сме стабилна 

компания с дълга история на пазара. Базата ни в кв. „Дружба” 

е наша собствена, като в момента използваме още едни 

складови помещения, където сме под наем. Характерно за 

работата ни е, че доставките ни се извършват по строго оп-

ределен график. Това помага на нашите клиенти да се фоку-

сират изцяло върху своите. Идеята на повечето компании е 

да се изнесат допълнителните дейности, като поддръжка на 

складови наличности, транспорт и т.н., към професионалисти 

в тази дейност като нас, а те от своя страна да се фокусират 

върху основната си дейност. За съжаление логистичните 

компании в България започнаха да се развиват през послед-

ните 4-5 години, откакто влязохме в Европейския съюз и 

започнаха да идват големите вериги и компании. С разши-

ряването на дейността им локалният бизнес започна да се 

затруднява, т.е. обемите започнаха да падат, разстоянията се 

увеличават за дистрибуция, а цената, която предоставяха, не 

бе релевантна. Това доведе до създаване на хъбове, групира-

не на товари и т.н.

Успявате ли да запълните складовите площи?

В момента складовете са с капацитет 98 процента, затова 
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имаме две складови бази. Но това не означава, че складът е 

препълнен, ние имаме цели за оборота на стоките, всичко е 

свързано с печалбата, не може складът да е пълен и стоката 

да стои, така се губят пари. В този бизнес всяко звено трябва 

да работи добре от снабдяването до стоковия контрол. 

Зимният период е малко по-слаб от летния. Такъв е бизне-

сът в България. Благодарение на туризма.

Какъв е автопаркът, с който работите?

Имаме шест композиции с хенгери. С тези ремаркета 

можем да сме на две места едновременно. Тъй като повече-

то обекти, до които доставяме, се намират в центровете на 

градовете, габаритите са изключително важни. С хенгерите 

можем да оставим ремаркето извън центъра, а камионът 

да извърши доставката. Имаме и един малък специфичен 

камион, който оперира основно в София. И седемте автомо-

била са термоизолирани и разполагат с хладилни агрегати 

на ремаркето и на настройката, като можем да предложим на 

нашите клиенти да транспортираме едновременно техните 

стоки на три различни температурни режима – с минусови 

температури от -18, с положителни и с нормална температу-

ра на околната среда. 

Хладилните агрегатите са Carrier. Спряхме се на тази марка, 

защото не бяхме доволни от обслужването на предишния 

ни доставчик на агрегати. Тогава се наложи дори да идват 

сервизни техници от Румъния, което е комично, предвид че 

българският сервиз е на не повече от четири километра. 

Сега това е в миналото и разчитаме на отлично сътрудни-

чество с представителя на Carrier за България. 

Какви са плановете ви за бъдещето?

Както казах, търсим големи и сериозни клиенти, защо-

то временните решения създават повече неприятности, 

отколкото ползи. За съжаление повечето големи вериги имат 
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собствени логистични отдели, което значително стеснява 

кръга, но аз се надявам, че кризата и в България ще премине, 

както това се случва в момента в Германия.

Доколко е развит логистичният бизнес в България?

Много от компаниите в България започнаха да се кон-

центрират върху логистиката, реално, за да оцелее произ-

водството в България, трябва да има такива компании. През 

последните 3-4 години бизнесът бързо се развива. Пример 

е големият логистичен комплекс на „Белла” България в 

Пловдив и множеството качествени логистични центрове в 

София. Лошото е, че бизнесът е съсредоточен в три големи 

града – София, Пловдив и донякъде във Варна, което не е 

много ефективно от гледна точка на дистрибуцията. 

Защо според вас в България не се използва средният клас 

дистрибуторски товарни автомобили?

Компаниите се притесняват от това да нямат необходимия 

капацитет на ресурсите. За съжаление все още мисленето в 

България е на дребно. Когато фирмите се развият достатъч-

но, ще разберат, че многото курсове с малки автомобили не 

са достатъчно ефективни. Ние съумяваме с големи камиони 

да правим логистика в градските центрове, където има такса 

за влизане на тежкотоварни автомобили. Много фирми си 

спестяват тази такса, като оперират с лекотоварни автомо-

били, но те имат разходи за курсовете, а да не говорим, че 

качеството на охлаждане или замразяване и сигурността на 

стоката са на много по-ниско ниво. Надявам се, че в бъдеще 

това ще се промени.  

Предпочитани хладилни агрегати са Carrier, не само поради добрите 
им технически показатели, а за отличното сътрудничество с 
представителя на марката за България.
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