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Abstract: The article examines and analyzes the types of cargo units served in cross-docking warehouses and 

their seasonal load. Warehousing is considered as part of the 3PL operator's integrated delivery system. The results of 

the study show what types of cargo units are served at the 3PL operator's cross-docking warehouse and the seasonal 

unevenness of the cargo units served. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В недалечното минало на логистиката се е гледало основно като генератор на разходи. 

През последните две десетилетия в условия на глобалното развитие на световната икономика 

компаниите с най-висока производителност установяват, че управлението на веригата на 

доставките и логистиката може да бъде за тях източник на конкурентно предимство. Много 

компании започват да аутсорсват цялостно или частично своята верига на доставки, когато тя 

не се явява тяхна основна дейност. Тази стратегическа промяна създава възможност за 

развитие на трета страна логистични доставчици (3PL), като основното предизвикателство 

пред тях е привеждането на корпоративната им стратегия в съответствие с правилния 

организационен модел и прилагането на тази стратегия към целевите клиентски сегменти. 3PL 

доставчиците могат да изградят своите конкурентни предимства върху три основни стълба – 

оптимизиране на логистичните разходи на клиентите си; съкращаване дължината на цикъла 

на поръчката; намаляване броя на дълготрайните активи. Аутсорснатите логистични дейности 

обикновено биват разделяни на три вида услуги – договорна логистика, спедиция и транспорт, 

които са тясно свързани по между си, (Rousseau, 2012). За удолетворяване на изискванията на 

клиентите си логистичните оператори, трябва да организират правилно доставките на 

пратките с помоща на различни видове транспорт. Организацията на транспортирането на 

пратките трябва да е на ниска цена, при висока сигурност и точно спазване на графика за 
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различните доставки. За достигане на ниска себестойност на транспортната услуга много 

оператори организират групажен транспорт или няколко пратки до близки дистинации на 

доставка, натоварени на едно товарно средство. Важен критерий за конкурентност на 3PL 

операторите е организацията на техните складови стопанства - подредба на пратките по 

приоритет на експортиране от склада, сигурност при съхранение на пратките и лесен достъп 

до тях. (фиг.1). 

 

                                         Фиг. 1. 3PL и неговите функционални елементи   

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Предимства и недостатъци Крос докинг склад в 3PL 

Бързината и производителността на веригата за доставки се превърна във важен фактор 

за растеж за логистичните оператори. Кръстосано товарене по известно като Крос докинг (от 

англ. Cross-docking) е само една стратегия, която може да бъде приложена, за да помогне за 

постигане на конкурентно предимство. Приложено по подходящ начин и в правилните 

условия, то може да осигури значителни подобрения в ефективността и бързодействието на 

логистичните оператори и следващото от това удолетворение на техните клиенти. Крос докинг 

е логистична процедура, при която стоки се транспортират до логистична база (терминал), 

след което се преразпредлят и натоварват за дистрибуция директно, без да се складират или 

задържането им е за много кратък период. Терминът „Cross-docking“ обяснява процеса на 

получаване на продукти през входяща рампа и последващото им преразпределение през 

склада до изходяща транспортна рампа.  

Пример за такава процедура са входящите продукти пристигащи чрез транспортни 

средства, които се разтоварват на приемателен док (рампа) от едната страна на терминала. 

След това те могат да бъдат сортирани, етикетирани и групирани съобразно крайните им 

дестинации. След сортирането продуктите се преместват в другия край на терминала 

посредством мотокар, конвейер, палетна количка или друго средство за транспортиране до 

предвидения изходящ док. Следва натоварване на новосъздадените транспортни единици на 

транспортни средства, с които се извършва дистрибуцията на продуктите до крайните 

получатели (фиг.2). 
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Фиг.2. Cross-docking склад 

 

2. Анализ на работата на Крос докинг склад 

С помощта на сладовата програма са изложени в табличен вид статистически данни на 

видовете товари и техните количества преминаващи през склада за период 08.2018-07.2019г. 

(Табл. 1). 

 

Табл. 1 с видовете товари и количествата обработени от cross-docking склад за 

изледвания период 

 
 

Според данните от таблица 1, обслужваните товари от склада на разглежданата фирма са 

разнообразни от палетизирани товарни единици до малки колетни пратки. През анализирания 

период основния дял 63,51% от обслужените товари се падат на малки пратки - колети и 

кашони (22952 бр.), спрямо 36,49% за палетизираните (уедрени)  товарни единици  или 6351 

бр., тези данни са показани в графичен вид фиг.3. 

 

 

Дата/вид товар08.2018 г.09.2018 г.10.2018г.11.2018г.12.2018г.01.2019г.02.2019г.03.2019г.04.2019г.05.2019г.06.2019г.07.2019г.общ бр.

Евро палети 50 48 26 11 7 13 24 27 117 124 61 73 581

Инд. палети < 1.5 m54 58 68 28 0 0 32 64 54 54 80 56 548

палети 774 586 312 448 216 163 408 435 246 552 528 554 5222

колети 1294 530 1221 1451 3275 1967 1108 738 694 1693 3777 3967 21715

кашони 8 150 423 14 4 2 48 18 56 292 190 32 1237
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Фиг.3. Разпределение на товарите за анализирания период от 1.08.2018-31.07.2019 г. 

 

В анализа по месеци се наблюдава, че колетните пратки са водещи. Особенно това са 

вижда през месец декември 2018г. - 97,73%, юни 2019г. – 91,41% и юли 2019г. – 92,85% от 

общия брой товари облужени през тези месеци, както и с над 15% от средния дял на колетните 

пратки (75,88%) през разглеждания период. Това е изразено графично на (фиг.4). 

 

 
Фиг. 4. Разпределение на товарите по месеци 

 

ИЗВОДИ 

При анализа на данните за товарите, обработени от „cross-docking“ склада много голям 

дял 63,51% от обслужените товари се падат на малки пратки - колети и кашони (22952 бр.), 

спрямо  36,49% за палетизираните (уедрени)  товарни единици  или 6351 бр. Същото се 

наблюдава и по месечното разпределение на товарите, където колетите са с най-голям процент 

от обработени товари, това е характерно за някои месеци от изледвания период, като месеците 

декември 2018г. – 97,73%, юни 2019г. – 91,41% и юли 2019г. – 92,85% от общия брой товари, 

облужени през тези месеци. Това показва че, основно склада се търси за обработка на малки и 

средни товари.  За привличане на по-голям брои палетизирани товарни единици и за по-голяма 
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ефективност на склада е необходимо да се приложат нови мерки, различни от досега 

прилаганите. 
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