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Законодателни актове на ЕС за цифрови пазари и услуги
променят дигиталното пространство в Европа

Цифровите услуги / Продължение

от предишния брой/

Законодателният акт цели създаване на по-

безопасно дигитално пространство за

потребителите и компаниите и защита на

основните права онлайн. Основните

проблеми за преодоляване са търговията и

размяната на незаконни стоки, услуги и

съдържание онлайн и разпространението на

дезинформация в резултат на дейността на

алгоритми.

Законодателството ще даде повече контрол на хората върху това, което те виждат

онлайн: възможност сами да решат дали искат да позволят таргетираните реклами и да

имат ясна информация защо конкретно съдържание им е препоръчано.

Новите правила ще спомогнат в защитата на потребителите от незаконно или вредно

съдържание. Премахването на незаконно съдържание ще става по-бързо, а правилата

за вредното съдържание (например, политическа дезинформация или неточни

твърдения, свързани със здравето) ще бъдат изяснени, включително по отношение на

модерирането на съдържание и защитата на свободата на словото.

Потребителите ще бъдат известявани, когато тяхно съдържание се премахва от

платформите, и ще имат право да възразят срещу това.

Законодателният акт за цифровите услуги включва и правила, гарантиращи

безопасността и високи стандарти на качество за стоките, продавани онлайн в ЕС.

Потребителите например ще имат по-пълна информация за реалните продавачи на

продуктите, които купуват.

Кои са следващи стъпки?

Европейският Парламент обсъди проектите за законодателните актове за цифровите

пазари и услуги на 14 декември 2021. През първата половина на 2022 година

депутатите ще стартират преговори с правителствата на страните членки на ЕС, в

рамките на Съвета.

Цифровата трансформация не само ще спомогне за преодоляване на здравната криза,

но е и основна движеща сила за икономическо възстановяване, растеж и стратегическа

автономност на ЕС.
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Приложения на изкуствения интелект в търговията

В януарския брой на

бюлетина Ви запознахме с

някои ключови приложения на

изкуствения интелект в

търговията, които са насочени

към подобряване на

обслужването на клиентите.

Понастоящем само 26% от

технологичните решения в

търговията, базирани на

изкуствения интелект, са в

областта на директното

взаимодействие с клиентите.

Намаляване на оперативните разходи

Намаляването на оперативните разходи на търговеца се постига чрез

подобряване планирането на взаимодействието между всички участници във

веригата на доставките, оценка на вътрешните и външните разходи на различните

нива, контрол и намаляване на рисковете вследствие на по-доброто разбиране на

основните променливи величини и бърза промяна на начина на действие при

настъпването на неочаквани събития.

Изкуственият интелект позволява обработката на данните да се извършва на

качествено ново равнище, което улеснява процеса на вземане на решения. С

помощта на технологиите на изкуствения интелект може да се извлече информация

от цялата верига на доставките, която да се използва за прогнозни анализи по

отношение на потенциалното търсене и предлагане на различни търговски продукти

и в различни търговски локации. На тази основа е възможна оптимизация на

поръчките на стоки в съответствие с търсенето.

Вземане на решения, базиращи се на задълбочени анализи и

прогнози

Оставащите 74% са технологични решения, които работят „зад сцената“ и се

използват за решаването на рутинни оперативни задачи. Основната част от тези

рутинни задачи за решаване са в областта на управлението на веригата на

доставките на търговците, където винаги има резерви за ускоряване доставките на

стоките и подобряване на контрола върху стоковите запаси. С помощта на

изкуствения интелект може да се направи диагностика на недостатъците във

функционирането на веригата на доставки и да се предложат необходимите

подобрения. Основните ползи за търговците от оптимизацията на веригата на

доставките в резултат от използването на изкуствения интелект, могат да бъдат

очертани в следните направления:



И
Н

О
В

А
Ц

И
И

Чрез свързването на изкуствения интелект с GPS проследяване могат да се

направят точни заключения по отношение на прилаганите маршрути и да се

предложат подобрения. (Във февруарския брой за 2022 г. на електронния бюлетин

„КООП новини от Европа и света“ Ви информирахме за пилотния проект на Съюза на

потребителните кооперации в Япония – JCCU за оптимизация на логистиката на

стоки, поръчани онлайн, чрез изкуствения интелект “Loogia”). Наред с това,

автоматизацията на транспортните средства (камиони, кораби и др.) на основата на

изкуствения интелект води до по-висока оперативна ефективност, позволявайки на

определени нива от веригата на доставките да оперират автономно.

Оптимизация на маршрутите

Според резултатите от

проучване на консултантската

компания Capgemini сред

управляващите на водещи търговски

компании в света, стойностният

ефект от прилагането на

технологиите на изкуствения

интелект в търговията може да бъде

оценен на 340 млрд. щатски долари

годишно.

Според оценките, 80% от този ефект се дължи на икономиите (намалените

оперативни разходи) вследствие подобренията в управлението на веригата на

доставките. На този фон не буди учудване прогнозата на MarketsandMarkets за

годишно нарастване с 45% на глобалните разходи (инвестиции) на търговците за

внедряване на технологиите на изкуствения интелект в управлението на веригата на

доставките и достигането им до 10 млрд. щатски долари през 2025 г.
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Откриване на нови търговски обекти и модернизация на съществуващите са

залегнали в бизнес плановете на големите търговски вериги за 2022 г. Това става ясно от

отговорите на техните мениджъри в анкетата на Капитал (www.capital.bg).

Billa ще продължи

териториалната си експанзия и

през 2022 г. с откриването на 9

нови магазини предимно в

средни и малки населени места,

а Lidl планира откриването на 6

нови търговски обекти с които

търговската мрежа на

компанията ще се разрасне до

115 търговски обекти. В

стремежа си да постигне

максимално национално

покритие T Market планира да

отвори 30 нови обекти в цялата

страна.

Експанзията на търговските вериги ще продължи и през 2022 г.

Kaufland ще се фокусира върху разширението на търговската си мрежа в София,

но не изключва откриването на нови търговски обекти в други градове на страната.

Фантастико следва политика на постепенна експанзия като за 2022 г. основната линия на

развитие ще бъде модернизацията на съществуващите обекти. Може да се очаква, че

реализацията на инвестиционните планове на големите търговски вериги за хранителни

стоки ще засили още повече конкуренцията на регионалните пазари в страната, където

оперират главно търговските обекти на ТВ КООП.

Освен в изграждане и модернизация на търговски обекти, инвестициите на

големите търговски вериги през 2022 г. ще бъдат насочени към разширяване на

логистичната им база и повишаване на енергийната ефективност на обектите чрез

преминаване към енергоспестяващо оборудване и енергия от възобновяеми източници.

Основните рискове за търговския бизнес през 2022 г. се свързват с рязкото

покачване на цените на електроенергията и горивата, които водят до повишаване на

производствените и транспортните разходи, а оттам и на крайните цени. Най-голямо

увеличение на цените засега се наблюдава при млечните продукти, олиото, лещата,

макаронените изделия и др. Същевременно купувачите стават все по-ценово чувствителни

и обръщат по-голямо внимание на изгодните цени. Според резултатите от проучване на

агенция Прагматика около 2/3 от анкетираните купуват стоки, които са в промоция. За

търговския бизнес все още не са отпаднали рисковете, произтичащи от продължаващата

пандемия и бавното възстановяване на веригите на доставките.

Част от търговските вериги за хранителни стоки (Kaufland, T Market и Фантастико)

стартираха онлайн канали за продажби в много кратки срокове след обявяването на

извънредното положение през 2020 г., но през 2021 г. делът на онлайн продажбите все

още е незначителен в общите им продажби. Друга част от търговските вериги (Lidl, Billa)

все още се подготвят за тази стъпка, като отчитат необходимата реорганизация на

работните процеси и сериозната инвестиция за преминаване към електронна търговия.

Очакванията за 2022 г. са делът на онлайн продажбите на хранителни стоки да продължи

да расте.
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„КООП – Заедно на пазар“ 2022: Очакват те лек автомобил и 

още страхотни награди

В Инициативата „КООП –

Заедно на пазар“ 2021г. късметът

отреди голямата награда „Форд

Фиеста“ за Мария Борисова

Билчева, член-кооператор на РПК

„Правда“ с. Щръклево, РКС Русе, а

лекият автомобил получи нейн

пълномощник.

15-тото издание на Инициативата

вече е в ход. Право на участие в томболата

с награди имат всички член-кооператори,

притежатели на клиентска карта КООП,

които за периода 1ви декември 2021г. до 30

ноември 2022г. направят покупки в

обектите от търговска верига КООП на

стойност равна или по-голяма от 1 200 лв.

Поради големия интерес наградите стават

все по-атрактивни – лек автомобил „Шкода

Фабия“, 6-дневна почивка за двама в КООП

„Странджа“ (гр. Варна), 3-дневна почивка

за четирима в КООП „Добринище“,

телевизор Philips 43 инча, Преносим

компютър Lenovo Idea Pad, телевизор

Philips 32 инча, фритюрник Philips Airfryer

HD, кафе машина с капсули Krups и

смартфон Samsung A32.

Национална търговска верига КООП обединява над 500 магазина, разположени на

територията на цялата страна. Ако все още не сте член-кооператор, можете да подадете

заявление за членство в кооперация и да получите клиентска карта КООП в търговския

обект във Вашето населено място.

Бъдете част от нашето кооперативно семейство. Пазарувайте и спечелете!
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КООП Великобритания в подкрепа на малките 

предприятия

Проектът „Пчелинът“ цели да създаде дълготрайно взаимополезно

партньорство с потенциални нови клиенти и доставчици, които споделят

кооперативните ценности и принципи. КООП Великобритания активно насърчава

иновациите с цел обогатяване асортимента стоки в магазините от търговска верига

„КООП“.

В проекта пилотно се включиха девет малки предприятия, които бяха

подкрепени от експерти от КООП Великобритания с консултация в развитието на

подходяща стратегия в подобряване взаимовръзката продукт – потребител, програми за

лоялни клиенти, организиране на обучения и др.

Производството на партньорите по проекта е съсредоточено в домашно

приготвени десерти, подправки и различни видове азиатски сосове, чайове и др., като

създадените работни места осигуряват устойчива заетост на бежанци и хора в

неравностойно положение.

„..Седмият кооперативен принцип – Грижа за общността допринася за

повишаване благосъстоянието на местното население. Споделяйки го малките и средни

предприятия са важен двигател за икономически растеж и ние ще продължим да ги

подкрепяме...“споделя Мат Хууд - главен търговски директор на КООП

Великобритания.
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ТОП ПРОДУКТИ С МАРКА „КООП“

Бяло вино

Катарато 72

750 мл

Главна дирекция
„Търговия, методология и единен 

кооперативен пазар“

тел: 02/926 64 42; coop_trade@cks.bg

КООП базар Шоколад и вино с любов

Вино и шоколад – две любими думи. Всяка от тях е синоним на щастие, любов и страст.

По инициатива на

Централния кооперативен съюз и

„КООП Маркет“ ЕООД от 9 до 14

февруари в КООП зоната на

открито пред сградата на ЦКС бе

организиран празничен базар по

повод 14 февруари.

Денят на влюбените и

романтиката, която носи целия

месец Февруари, е най-

подходящото време от годината, в

което организаторите предложиха

на посетителите най-добрите

комбинации между ръчно

изработени от Шоко КООП

шоколадови изкушения и вина

специално подбрани селекции от

България и Италия.

Червено вино

Нерело Маскалезе,

750 мл

Почитателите на здравословно хранене имаха възможността да закупят на

атрактивни био продукти изложени на базара от магазин „Био КООП“. Туристическа

агенция „КООП Холидейс“ предлагаше на посетителите ексклузивни оферти за

хотелските комплекси в страната. В рамките на базара бе организирана и игра

„Колелото на късмета“, в която участваха всички закупили стоки от базара на стойност

над 25 лв. и получиха атрактивни награди. На 14 февруари експерт по вина и спиртни

напитки представи италиански вина от местни сортове грозде с гарантирано

наименование за произход в съчетание с прекрасните вкусове на шоколадови изделия

от млечен, бял и черен шоколад.


