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се клъстер „Зелен товарен транспорт”

На 28 септември във ВТУ
„Тодор Каблешков” се
проведе
предварителна
среща
по
повод
учредяването на клъстер
„Зелен
Товарен
Транспорт” (Green Freight
Transport). Инициатори за
създаването на клъстера
са Симеон Ананиев от ВТУ
„Тодор
Каблешков”
и
Любомир
Сяров
в
качеството
си
на
управител
на
фирма
Еколоджистикс - фирмата
собственик
на
терминала на Гара Яна. Целите, които клъстерът си поставя, са:
- обединяване на усилията на водещи фирми в бранша за развитие на интермодалните
превози и подпомагане на членовете на клъстера за повишаване на
конкурентноспособността им;
- интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните
интермодални мрежи;
- популяризиране на интермодалността и на зелените транспортни коридори и
повишаване на квалификацията на служителите на фирмите членки.
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Модел
На
срещата
освен
инициаторите
присъстваха
и
Иво
Константинов,
фирма
Еколоджистикс,
Георги
Минчев,
управител
Трансбалкани,
Венелин
Василев,
юрисконсулт,
Любомир
Гарчев,
управител
на
Ди Би
Шенкер Рейл България
ЕООД, Христо Христов,
управител на Дискордия
АД, Радослав
Якимов,
експерт логистика във
фирма Акт Лоджистикс,
Станислав Атанасов, управител на фирма СТ Транс, Илия Илиев, управител на
Трансгео ООД и заместник-председател на Българската асоциация на консултантските
фирми по жп строителство, Нели Стойчева като консултант и представител на БМФ,
Стоян Динев, управител на Бизнес Консулт ЕООД. За срещата са били поканени и
Росен Димитров, СОМАТ, к-н Димитър Демиров, Трайдънт Фрейт и Драгомир
Кочанов,БМФ Фериспед, които са изявили желание да присъстват, но са били
възпрепятствани в деня на събитието.

Цена До ...

Нови обяви
Търси търговец
Подробно търсене

Всички присъстващи изказаха своите мнения и съображения относно стартирането и
начините, по които би трябвало да действа една подобна организация. Накрая всички
подкрепиха идеята и се обединиха около становището, че:
- една такава общност може да спомогне за предлагането на комплексни услуги на
клиентите въз основа различните компетентности на фирмите, членове на клъстера;
- може да подготви визия за развитието на целия товарен транспорт в страната и чрез
клъстера да се търсят както политически, така и административни решения;
- и чрез клъстера като представителна организация
по-успешно за финансиране на по-големи проекти.

може

да

кандидатства

На срещата се взе решение подготвеният устав на клъстера, както и всички други
необходими за регистрацията документи да се изпратят на присъствалите в срок до 10
октомври, фирмите, които желаят да се включат, да дадат своите мнения, забележки,
препоръки до края на октомври и до средата на ноември да се свика учредителното
събрание на клъстер „Зелен Товарен Транспорт.

Повече подробности може
ЛОГИСТИКА.
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