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6 ИНТЕРВЮ

Франк Марковиц е управител на DB Schenkerв България от юли 
2012-та година. Той е австриец, на 41 години и до идването си в 
България е работил 12 години във виенския офис на междуна-
родната компания за транспорт и логистика.
Тази година компанията Ви навършва 20 години присъст-
вие на пазара в България, каква е равносметката за този 
период?
Като цяло това не е лесен период както за страната, така и в 
частност за Шенкер ЕООД. В началото през 1993 г. фирмата 
стартира с персонал от 7 служителя и само един малък офис. 
Първият склад от около 700 кв.м. е нает през 1994 година. От 
тогава работим за създаване на логистична база според евро-
пейските стандарти, с гъста мрежа и високо мотивирани служи-
тели. Пробивът ни определено е откриването на нашия главен 
офис в Божурище през 2010 г., което поставя нови стандарти на 
пазара. Днес ние придвижваме повече от 90 000 пратки годиш-
но!
Каква беше отминаващата 2013 г. за Вас и компанията?
Въпреки че се изправихме пред някои затруднения в страна-
та, по отношение на икономическите и политически фактори, 
като цяло 2013-та беше добра година за Шенкер ЕООД. Ние 
спечелихме два нови големи проекта в областта на сухопът-
ния транспорт и логистиката. Имайки предвид това, ние увели-
чихме нашата складова база като вече достигаме близо 30000 
кв.м. площ. Броят на служителите се промени от 170 на 240 през 
последната година.
Кои са по-атрактивните продукти и услуги, които предло-
жихте на вашите клиенти през годината?
Едно от нашите най-силни бизнес предложения е възможност-
та за създаване на логистични концепции, които обхващат ця-
лата верига на доставки от A до Я. Това е от голяма полза за на-
шите клиенти. Ние сме единствените, които предлагаме пълен 
набор от продукти за въздушен, морски, автомобилен и желе-
зопътен транспорт, с еднакъв стандарт в качеството на услугата. 
Също така, тази година въведохме електронно ценообразува-
не за сухопътния транспорт и ще стартираме гореща линия за 
клиентите от ноември, когато в случай на спешност можете да 
се свържете с нас всеки ден от 08:00 ч. до 20:00 ч., включително 
през уикендите или празничните дни. Така че, защитаваме на-
шия слоган Delivering solutions!
Как се развива изнесената (аутсорсвана) логистика в Бъл-
гария?
Според нас, аутсорсинг концепциите са актуална тема и търпи 
стабилно развитие, в което разбира се желаем да участваме. 
От друга страна, се изграждат нови компании и производстве-
ни обекти, въпреки че чуждестранните инвестиции намаляват. 
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В това отношение също успяхме да вземем участие до голяма 
степен.
Какви са прогнозите Ви за развитие на логистичния сектор 
и в частност на DB SCHENKER?
Логистиката ще продължава да бъде важен фактор за разви-
тие на световната икономика. Без транспорт и логистика, не е 
възможно да се доставят стоки до клиента. Непостоянството в 
развитието на транспорта и в частност пратките е едно от пре-
дизвикателствата за целия логистичен сектор. От друга страна 
електронните услуги бързо се разрастват и това ще играе мно-
го по-голяма роля в бъдеще – в това число и за спедиторския 
бранш.
Какви са плановете Ви за бъдещото развитие на компани-
ята?
Ние ще въведем на пазара нова организация за сухопътния ни 
транспорт от следващата година, с което ще се съсредоточим 
още повече върху нуждите на нашите клиенти. Ние ще увели-
чим и рационализираме дейността ни с групажни, комплектни / 
частични товари, железопътни и интермодални решения, вклю-
чително колетни пратки. Що се отнася до железопътния транс-
порт, ние ще работим много по-тясно с дъщерната компания DB 
Schenker Rail, която разполага със собствени активи в България 
и предоставя много висок стандарт за качество на услугите. По 
отношение на логистиката, ние ще продължим да консултира-
ме нашите настоящи и потенциални клиенти с най-съвремен-
ните концепции за веригата на доставки. Споменатото до тук са 
само някои от по-важните неща, които имаме в дневния ред за 
2014-та. Ние сме уверени, че и през следващата година ще бъ-
дем също така успешни.
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