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– Г-н Павлов, началото на ЛогиСофт е поставе-
но във времена, когато в България предприятията 
се затваряха. Как пробихте в една толкова трудна 
за бизнеса среда? 

– Най-лесно е да се каже, че началото беше труд-
но. Действително това бяха времена на разрушаване, 
в които аз имах идеята да съграждам. За да се случи 
това обаче, трябва да имаш визия и хъс за нещо го-
лямо. Важна роля за мен изигра работата ми в Ин-
трансмаш. Имах щастието да бъда избран за софтуе-
рен ръководител на мащабен логистичен проект в Бе-
ларус. Връщайки се в България след неговото успеш-
но пускане, имах визията да продължа да се развивам 
в тази насока. 

– Какви бяха първите Ви проекти?
– ЛогиСофт е създадена през 1997 г. В началото 

работех сам. Стартирах с проект за автоматизация на 
линия за формоване на керемиди в керамична фа-
брика в Стралджа, по-конкретно за обновяване на 
системите за автоматизация, или т.нар. ретрофит. 

Следващите проекти бяха във фабрики за произ-
водство на шоколад: Крафт Якобс Сушард в Своге 
(дн. „Монделийз“), Нестле София и Победа Бургас. 
Тогава привлякох и първите служители. Благодарение 
на нашата работа се знаеше по всяко време къде оти-
ва всяко зрънце шоколад, всяко кристалче захар. Гор-
ди сме, че още тогава победихме утвърдени световни 
доставчици на системи за автоматизация в този бранш 
и доставихме решения, които превъзхождаха техните.

Междувременно модернизирахме и голям кон-
тейнерен кран на пристанище Варна. Последва мо-
дернизиране на линиите за производство на кафе на 
новозакупената от Крафт Якобс Сушард фабрика за 
кафе. Проектите ни са много, при това в различни 
браншове на българската икономика. А на десетата 
година от създаването на ЛогиСофт влязохме и в зона-
та на логистиката. 

– Кога разбрахте, че имате сили да излезете на 
световния пазар? Как спечелихте първия чуждес-
транен клиент?

– Международните пазари бяха моя цел още пре-
ди да създам фирмата. 

Първоначално успяхме да пробием с две малки 
системи за управление на производството на шоко-
лад в Румъния, а по-късно и с една по-голяма в Тур-
ция. През 2007 г. от Dematic ни поканиха да участваме 
в проект за модернизация на автоматизиран склад на 
фармацевтичната компания Хемофарм в Шабац, Сър-
бия. Съоръжението бе високо над 30 м, с 6 коридора 
и 6000 палетоместа. Там, съвместно с Dematic, реализи-
рахме изключително иновативно за времето си реше-
ние. За първи път в света направихме директна връз-
ка между ниво контролери и SAP, без типичните WMS 
системи. Автоматизацията извършихме, без да спират 
машините в базата. Когато даден манипулатор спира-
ше за минути, нашите специалисти бързо извършва-
ха необходимите електрически и софтуерни дейнос-
ти. Този склад е нашата гордост. Той работи вече над 
10 години без никакви проблеми. Малко по-късно на-
правихме модернизация на високостелажен автомати-
чен склад на Сименс в България и още редица инте-
ресни интралогистични проекти, главно в Русия. 

– Какво се крие зад думите PLC софтуер? 
– Програмируемият логически контролер, или 

PLC, е устройство, което се свързва директно с маши-
ните и съоръженията и управлява всички техни движе-
ния в реално време. Той е главният мозък в тези сис-
теми. А работата на мозъците трябва да се програми-
ра и там е нашата сила. Ние не знаем как се изди-
га стелаж например. Това не е наша работа и за това 
разчитаме на нашите партньори. Но ние знаем много 
добре как се управлява автоматичен склад. PLC соф-
туерът управлява високоскоростни, тежки и сложни 
системи в реално време, бързо, качествено и сигурно.

За мен е много важно как се пише софтуерът. Той 
трябва да е с кристално ясна структура и поведение 
и да предлага простичко управление. Не е достатъч-
но една система да работи. Въпросът е как работи и 
ако тя трябва да се коригира утре от друг човек, това 
да става лесно. Когато имаш стабилен софтуер, той 
може да направи прецизна диагностика за причини-
те на даден проблем в управляваната от него система.

– С какво Вашето изпълнение на автоматизира-
ни проекти се отличава от тези на конкурентите? 

– Действително осигуряваме на крайните клиен-
ти решения, които им гарантират максимално спокой-
ствие. Отличаваме се с това, че предлагаме системи с 
перфектна информационна структура и автоматно ба-
зиран стил на управление. Наша отличителна черта е, 

че винаги се движим на гребена на иновационната въл-
на, както в хардуерно отношение, така и в софтуерно. 
В много наши проекти сме залагали иновативни техни-
чески решения на фирма Сименс за първи път в Бълга-
рия. Благодарение на разработените от нас софтуерни 
модули имаме възможност да предлагаме конкурентни 
срокове за реализацията на проектите, бърза, на прак-
тика безинертна инсталация на системата и лесна под-
дръжка при работа. Друг важен плюс на системите за 
управление на ЛогиСофт е мощната диагностика: с по-
мощта на безупречна визуализация нищо, което не 
трябва да се случва в системата, не може да се случи 
незабелязано. Не на последно място, можем да пред-
ложим както управляваща логистична система, така и 
производствена, при това с еднотипна хардуерна и со-
фтуерна база. Малко фирми могат да кажат това.

За да съграждаш, трябва да имаш визия 
и хъс за нещо голямо

Крум Павлов, основател и управител на ЛогиСофт
Крум Павлов е един от пионерите в автоматизацията в България. Вече 21 години той и 
ръководеният от него екип създават редица впечатляващи решения за оптимизиране на 
производството и склада. Сътрудничеството между ЛогиСофт и базираната в Германия семейна 
компания GEBHARDT Intralogistics Group се развива и утвърждава през последните години. „ЛогиСофт 
е интересен партньор, защото оперира в развиващ се пазар, където ние също бихме искали да се 
установим“, заявява Михаел Войч, отговарящ за Проектиране и международни продажби в GEBHARDT. 
За стратегическото партньорство и възможностите, които то открива пред българския бизнес, 
разговаряме с двамата бизнес партньори.
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„Можем да предложим както управляваща логистична система, така и производствена, при това с еднотипна хардуерна 
и софтуерна база. Малко фирми могат да кажат това.“
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– Кои са показателите, които подсказват, че е 
необходима автоматизация в склада?

– Един от основните фактори е обемът. С помощта 
на автоматични високостелажни системи могат да се 
изграждат складове с огромни обеми, невъзможни за 
постигане с ръчни решения. Динамиката също е клю-
чов фактор. Паралелната работа на група автоматич-
ни машини, работещи в синхрон в даден склад, дава 
нива на производителност и пропускливост на скла-
да, немислими за конвенционалните човеко-машин-
ни решения. Освен това автоматизираният склад ста-
ва енергийно ефективен: автоматичната машина няма 
нужда нито от отопление, нито от осветление. Много 
важно предимство на автоматичните системи е избяг-
ването на риска от допускане на субективни грешки. 
Например няма как машина, която се позиционира с 
лазери и разполага с баркод четец, да вземе от греш-
на позиция или да остави на грешна позиция товара. 
Избягва се хаос в склада, бавно обслужване, несъот-
ветствия между действителното разположение на то-
варите и това, което е моделирано в компютрите. 

Оставям клиентите сами да преценят дали авто-

матичната система е правилното решение за тях, или 
не. Някои от проектите, по които работим в момента, 
имат над 2000 конвейера, а други едва 5 – 10.

– Кое смущава българските предприемачи при 
вземането на решение за автоматизация на проце-
сите в склада?

– Основният смущаващ фактор при вземане-
то на решения е финансовият. В комбинация с ни-
ските цени на земята и ниските работни заплати 
в България много инвеститори вземат решения за 
изграждане на неориентирани към бъдещото кон-
венционални системи. Действително създаването 
на една автоматизирана система не е евтино и по 
принцип се налагат по-големи първоначални инвес-
тиционни разходи. Но по-нататък всичко това се 
възвръща, при това в пъти. 

Предвид особеностите на българския пазар, заед-
но с нашите партньори от GEBHARDT Fördertechnik 
се стараем да предлагаме адекватни решения на кон-
курентни цени, с така важната в случая местна под-
дръжка. 

– На логистичната конференция изтъкнахте, че 
Вашите проекти тръгват в екстремно кратък срок, 
след завършване на механичните и електромонтаж-
ните дейности. Как става това?

– Това е основна част от нашето ноу-хау. В работа-
та си използваме мощен софтуер както за програми-
ране, така и за напълно реалистична 3D симулация на 
механичните системи. В комбинация с усъвършенст-
ваните с години модули, на които са базирани наши-
те решения, идват и тези резултати. 

– Какви типове решения за автоматизация пре-
обладават на европейските пазари и какви на бъл-
гарския?

– На Запад преобладават цялостни решения за уп-
равление на високостелажни автоматични складове. 
Имаше една статистика, в която се посочваше много-
милионната бройка на автоматични стелажни клетки в 
Европа. В това отношение мисля, че сме много-мно-
го назад. Не е тайна, че при нас преобладават ръчни-
те решения – с няколко изключения, бели лястовици 
на българския пазар. В това отношение тук можем да 
говорим за частична автоматизация на фона на прак-
тиката за тотална автоматизация на Запад. 

Но както казваше един мой познат, интересното 
е не в зоната на съхранение на самия склад, а око-
ло склада. В съвременните условия на електронна тър-
говия, на ускорени доставки от първата до последна-
та миля, автоматизацията е необходима и в тази зона. 
Тук също има интересни решения, базирани на кон-
вейерни системи с моторни ролки, робокарни систе-
ми, съвременни високоскоростни работни станции за 
комисиониране и др.

– Клиентите страхуват ли се от автоматизацията?
– Разбира се. Ами ако линията не тръгне? Само че 

при нас линиите винаги тръгват. 

– Нека уточним – при Вас идва крайният клиент 
с определена схема и я автоматизирате. Или Вие из-
готвяте схема на линията и я автоматизирате?

– Зависи. Имаме толкова голям опит в различните 
производства, че често клиентите ни се доверяват и за 
препоръки относно концепцията. 

Нашата сила е в PLC софтуера, съдействаме при 
изготвянето на цялостна концепция и когато вече иде-
ята изкристализира, ни се доверяват да я облечем в 
управление. Тогава има два варианта – стари машини 
с ретрофит или нова механика, с наше оборудване и 
управление. Концентрираме се в ключови за фирмата 
ни области и интралогистиката вече заема своето по-
добаващо място. Повечето от крайните клиенти в тази 
област се обръщат към нашия партньор GEBHARDT 
Fördertechnik за цялостно решение. Тук ние се включ-
ваме в частта управление, като реализираме модерни 

Визитна картичка
Крум Павлов е основател и управител на 

ЛогиСофт ЕООД. Завършва Техническия уни-
верситет в София, специалност „Електронна 
техника“ през 1985 г. Спечелва конкурс за на-
учен сътрудник в българско-унгарското дру-
жество Интрансмаш, където работи от 1986 
до 1997 г. като водещ програмист Логистични 
системи – автоматични високостелажни скла-
дове. 

През 1997 г. основава фирма ЛогиСофт. 
Компанията е специализирана в областта на 
индустриалната и складовата автоматизация. 
Solution Partner е на Siemens от 2015 г. Реали-
зирала е мащабни системи за цялостно упра-
вление на фабрики за производството на шо-
колад, кафе, керамични и бетонни кереми-
ди, високостелажни складове и др. От 2017 г. 
ЛогиСофт е официален партньор на Gebhardt 
Foerdertechnik за интралогистични решения. 

решения с контролери на Сименс. Партньорството ни 
с GEBHARDT Fördertechnik е стратегическо.

– Как се стигна до партньорството с GEBHARDT 
Fördertechnik?

– Ние не сме спирали да търсим подходящ парт-
ньор за интралогистични решения. Радвам се, че от-
крихме такъв в лицето на GEBHARDT Fördertechnik. Те 
са топ иноватори на Германия. Много сме горди от 
това, че оцениха предимствата на нашите решения и 
качеството на нашия софтуер. Спечелиха ме със своя-
та философия за развитие. Те имат много мощна меж-
дународна мрежа от партньори, с които предлагат ця-
лостни решения. 

Ние предоставяме пълен инженеринг на управля-
ващите склада системи за техни проекти в различни 
точки на света. Започнахме от малък проект в Герма-
ния, а в момента работим паралелно по няколко про-
екта в различни държави. Единият от тях е много го-
лям логистичен комплекс в Норвегия. Същевременно 
чрез модули за дистанционен сервиз следим нашите 
системи в цял свят.

– И при проблем от България може да се реа-
гира?

– Да, ако има софтуерна грешка, тя се оправя 
лесно от дистанция. Ако грешката се дължи на про-
блем в обкръжаващата среда, както в повечето слу-
чаи, нашият софтуер открива каква е причината и по-
магаме на хората да отстранят проблема. Явяваме се 
като дистанционни консултанти по Viber, Whatsapp, 
Messenger, Skype... В ерата на Индустрия 4.0 или Инт-
ралогистика 4.0 всичко е прозрачно за нас. Наш спе-
циалист вижда на лаптопа кой от редицата инверто-
ри например има проблем и казва какво трябва да се 
направи. Почти винаги действаме буквално в рамките 
на минути. Дистанционната поддръжка е лесна за нас, 
защото софтуерът е добър и сме стъпили на решения, 
които позволяват това. Устройствата ни са умни, те си 
„говорят“. 

– GEBHARDT печели проекти в чужбина и част 
от тях изпълнявате съвместно. Но какво се случва в 
България? Какви са плановете Ви на местно ниво? 

– След като дойдоха на вашата конференция, те 
недвусмислено показаха, че страната ни няма как 
повече да бъде бяло петно в тяхната карта. И ако 
си сътрудничим в други държави, защо да не пра-
вим това и тук? На предишната ви логистична кон-
ференция видях, че клиентите в бранша все още не 
ни познават. Те не знаят, че ако имат проблем с ав-
томатизацията, той може да бъде решен от мест-
на фирма и то с интралогистични референции, кои-
то според мен никой в България не може да пред-
ложи.

�ЛогиСофт се позиционира като притегателен център за талантливи млади 
специалисти. Те идват при нас, защото им предлагаме интересна работа.�
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– Г-н Войч, GEBHARDT Fördertechnik е един от 
водещите доставчици на решения за интралогисти-
ка в света. Какви са основните предизвикателства 
пред устойчивия растеж във Вашата индустрия?

– Зад устойчивия ръст на производител на интрало-
гистични решения стои преодоляването на редица пре-
дизвикателства. Наш основен приоритет е директното 
обслужване на клиенти. При поръчването на голяма инт-
ралогистична система клиентите разчитат на своя достав-
чик. На карта са заложени както финанси, така и много 
емоции. Наша задача е да създадем надеждна и почте-
на основа на взаимоотношенията ни. Главната цел е да 
възприемаме клиентите като партньори, да отговорим 
на техните нужди и следователно да им създадем пре-
димство на пазара. Но техническото развитие на наши-
те продукти трябва да следва тенденциите в интралогис-
тичната индустрия. За да затвърдим позициите на ком-
панията, в бъдеще ние все повече ще влизаме в между-
народни партньорства, както направихме и с ЛогиСофт.

– На какво трябва да обърнат внимание пред-
приемачите при внедряването на автоматизация в 
склада?

– Като цяло проектът, свързващ клиента с достав-
чика, трябва да бъде ясно дефиниран и координиран 
в няколко ключови етапа. Важно е на обекта да има 
на разположение акредитирани квалифицирани спе-
циалисти, които да се намесват в процесите при не-
обходимост. Често клиентите ни са управлявали само 
ръчно обслужвани складове, а това драстично проме-
ня начина, по който автоматизацията се внедрява. За 
да няма изненади, клиентите трябва постоянно да бъ-
дат направлявани и процесите да се надграждат. 

– Какво предстои след Индустрия 4.0? Кои са 
основните тенденции в автоматизираната интрало-
гистика и как GEBHARDT ги следва?

– Основната концепция за Индустрия 4.0 далеч не 
е разгърната из цялата логистична верига. Затова за мо-

мента не мислим какво ще е далечното бъдеще, а усъ-
вършенстваме решения, които в утрешния ден да се 
приспособят към Индустрия 4.0. Целта сега е да инте-
грираме IoT (Internet of Things) във всички наши проду-
кти и да ги свържем с нашата Galileo IoT платформа. 
Нуждаем се още от гъвкавост и мащаб за решенията 
си, така че клиентите ни да посрещнат подготвени пре-
дизвикателствата на бъдещето. Искаме да подкрепим 
конвенционалните складове, като им предоставим ре-
шения за автоматизация. Целим да приложим децен-
трализация в архитектурата на управление. 

– Как ЛогиСофт Ви впечатли и стана Ваш парт-
ньор? Какво следва във Вашето сътрудничество?

– Партньорството с ЛогиСофт се разви през по-
следните 10 години. В началото ни свързваха малки 
проекти, които обаче ни донесоха задоволителен ус-
пех. Заедно реализирахме все по-големи и по-големи 
проекти, които правилно доведоха до настоящото ни 
партньорство. Както и GEBHARDT, ЛогиСофт е семе-
ен бизнес, споделяме общи ценности. И още – Логи-
Софт е интересен партньор, защото оперира в разви-
ващ се пазар, където GEBHARDT също биха искали да 
се установят в бъдеще.

– Как виждате развитието на България като стра-
тегически район за инвестиции в дистрибуционни 
центрове и нови производствени бази?

– Считаме, че България е регионален хъб, място, 
където могат да се реализират много проекти. Близост-
та до Черно море я прави атрактивен регион за уста-
новяването на бъдещи производства. Образователна-
та и предприемаческата подготовка е друго предим-
ство, което България може да предложи. Интересуваме 
се от българския пазар и виждаме страната като отлич-
на локация или стратегическа точка, от която да се об-
служват заобикалящите ви страни и пазари.   

Ралица РуСИНоВа

„За да затвърдим позициите  
на компанията, в бъдеще  

все повече ще влизаме  
в международни партньорства.“

ЛогиСофт е интересен партньор
Михаел Войч, Проектиране  
и международни продажби, 
GEBHARDT Intralogistics Group

– Кое е Вашето основно мениджърско правило? 
Разбираме, че сте максималист, всичко трябва да е 
изпипано...

– Това е малко сложен въпрос за мен, тъй като съм 
електронен инженер по образование и програмист по 
професия. На мениджърство съм се учил в движение. 
Още от самото начало на създаването на фирмата ви-
дях, че без изграждане на елитен екип от специали-
сти, работещи в синхрон, получаващи удовлетворе-
ние от своята работа, успехът на една фирма е невъз-

можен. И сега, 21 години по-късно, поглеждайки на-
зад, мога да кажа, че успехът на фирмата се дължи 
на тези изключителни момчета и момичета. Доколко 
съм успял, не знам – нямам лесен характер. Но удо-
влетворението на хората, работещи за мен, винаги е 
било моя цел. Не можем да имаме доволни клиенти, 
ако нямаме хора, които горят в своята работа. Таки-
ва талантливи и екипно ориентирани хора винаги съм 
търсел, намирал и ще продължавам да търся. Мно-
го млади българи, след като завършат средно образо-
вание, бягат в чужбина и после остават там. А Логи-
Софт се позиционира като притегателен център за та-
лантливи млади специалисти. Те идват при нас, защо-
то им предлагаме интересна работа. Ние не сме го-
ляма компания, но пък правим чудовищно интересни 
неща. И при нас те намират своята изява.

– а как идват младите кадри при вас? Как сти-
гат при вас?

– Трудно ги намираме, в началото най-вече от ре-
диците на Техническия университет – София. Много 
от служителите ни започнаха при нас още като сту-
денти. В момента сме в процес на разрастване на 
бизнеса и поемаме все по-мащабни проекти, а еки-
път ни се разширява и със специалисти, завършили на 
Запад. Искам да засилим присъствието си и на бъл-
гарския пазар с иновативни интралогистични реше-
ния. Такива, каквито правим по цял свят.  

Васил ВаСИЛеВ
Ралица РуСИНоВа

�За първи път в света направихме 
директна връзка между ниво 
контролери и SAP.� 
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