
допринасяме за по-доброто 
разбиране и нарастване ролята 
на логистичните компании в 
икономиките на България, 
Европейския съюз и други части 
на света. 
Ние стартираме проекта за 
изграждане на Мултимодалната 
логистична платформа София 
Запад с отворен достъп на 
територията на жп гара Волуяк и 
околовръстния път на София, при 
което очакваме да намерим 
Платформа за партньорство с 
железопътни оператори от 
България и съседните страни, от 
държавите в Централна и 
Западна Европа, от Украйна и 
Грузия, а защо не и от Китай, с 
доставчиците на логистични 
услуги и с другите оператори на 
терминали, с НКЖИ и Софийска 
община, с Министерство на 
транспорта и комуникациите на 
България, с Европейския съюз и 
институциите за финансиране, с 
UIRR. Наши партньори по проекта 
са консултанти, архитекти, 
инженери, строителни фирми и 
инвеститори, за да може той да 
бъде пуснат в действие през 
следващите няколко години. 
Накрая искам да благодарим на 
тези, които по един устойчив 
начин утвърждават фирмата и 
вече 25 години дават своя принос, 
за да може този проект да се 
осъществи. 
Високо оценяваме работата на 
всички членове от екипа на 
ТрансЕкспрес и свързаните с 
него фирми, както и техните 
усилия за отъждествяване на 
нашата компания със 
съвременните  норми за качество 
и доверие в областта на 
логистиката. Някои от колегите не 
са вече сред нас, други намериха 
ново кариерно развитие, но 
основният състав от екипа е сред 
нас днес и ние разчитаме на него 
за бъдещия етап на развитие. 
Трябва да благодарим и на 
нашите семейства за тяхното 
разбиране и подкрепа в трудни 
моменти, въпреки че това 
понякога е свързано с компромис 
в техния комфорт. 
Благодарим на всички   както и на 
Бог, който позволи това да се 
случи. 
 
Kристал Палас София 02.09.2016 

 

ЗЕЛЕНИ,БЪРЗИ  И 
ЕФЕКТИВНИ ТРАНСПОРТНИ 

РЕШЕНИЯ! 
ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА СЕ 

ДВИЖИШ 
 
Това е девизът, който отразява 
новото лице на нашата фирма 
на логистичния пазар, както и 
налага нов бранд и уебсайт, 
който е в процес на 
изпълнение. 
Създадена преди 25 години от 
няколко проферионални 
спедитори, наследили 
дългогодишния опит на нашата 
професия още от 50-те години, 
ТрансЕкспрес се превърна в 
утвърдена и модерна 
компания. 
Още от самото начало 80% от 
обема на нашите товари са 
генерирани и платени в Европа 
и света. Това доказва оценката 
за ТрансЕкспрес на външните 
пазари по отношение на 
качество, ефективност и 
неутралност. 
Ние оценяваме дългосрочното 
стратегическо партньорство с 
някои от най-добрите компании 
в Европа, а също и участието 
ни в сдружения на незевисими 
спедитори, чрез което успяхме 
да създадем цялостна 
глобална мрежа. Ние сме 
членове на CPN (Cargo Part-
ners Network), WCA (World 
Cargo Alliance) и  IBS 
(Interessengemeinschaft der 
Bahnspediteure). 
В същото време ние полагаме 
усилия да допринесем за 
логистичната ефективност на 
нашите български клиенти и 
тяхното доверие в нас е от 
голямо значение. В бъдеще ще 
бъдем още по-активни на 
вътрешния пазар. 
Ние сме социално отговорна 
компания не само като 
насърчаваме използването на 
екологични видове транспорт 
като наш приоритет, но и като 
участваме много активно в 
дейността на нашите 
асоциации, представляващи 
спедиторския и логистичен 
бранш на национално, 
еропейско и световно ниво: 
НСБС, CLECAT, FIATA. 
Благодарение на такава 
лидерска позиция ние 

   GREEN, SMART AND 
EFFICIENT TRANSPORT 

SOLUTIONS 
KEEP MOVING 

 
These are the slogans reflecting 
to the new face of our company 
on the logistics market, as well 
as launched new brand and 
website in process.     
Created 25 years ago by a few 
professional forwarders inherited 
the long-term experience of our 
profession since 1950s, 
TransExpress is an established 
and modern company. 
As from the beginning 80% of 
cargo volumes are generated 
and paid in Europe and globally. 
This is to prove the assessment 
for TransExpress on the foreign 
markets in terms of quality, 
efficiency and neutrality. We do 
appreciate the long-term 
strategic partnership with some 
of the best companies in 
Europe, as well as through 
participation of  alliances of 
independent forwarders we do 
achieve our full global network.  
We are members of CPN (Cargo 
Partners Network), WCA (World 
Cargo Alliance) and IBS 
(Interessengemeinschaft der 
Bahnspediteure). 
At  the same time we commit an 
effort to contribute to logistics 
efficiency of our Bulgarian 
customers and their trust on us 
is of real importance. We shall 
be much more active in future 
on the local market. 
We are socially responsible 
company not only by 
encouraging and operating 
ecological modes of transports 
as a priority, but also as being 
very active in the work of our 
associations representing the 
branch of freight forwarding  and 
logistics on national, European 
and global scene: NSBS, 
CLECAT, FIATA.     
Thanks to such a leadership 
position we do contribute to 
better understanding and 
increasing of the role of the 
logistics company within the 
economy of Bulgaria, EC and 
other parts of the world. 

 
 
 
We are launching the project for 
build-up of multimodal logistics 
platform Sofia West with an open 
access on the territory of the rail 
station Voluyak and ring road of 
Sofia where we are looking 
forward to a Platform for 
partnership and network with 
railway operators from Bulgaria 
and neighbouring countries and 
those in Central and Western 
Europe, Ukraine, Georgia and 
why not China; with logistics 
providers and other terminal 
operators; with Rail Infra and 
Sofia Municipality, Ministry of 
Transport and Communicating of 
Bulgaria, EC and the funding 
institutions, UIRR. Our partners 
for the project are consultants, 
architects, engineers, building-up 
companies and investors in order 
to allow it be functionate in next 
few years to come. 
Finally, we are to thank those 
who established the company, 
made this project to happen in a 
sustainable way for 25 years 
now. We are to appreciate 
contribution of all members of 
staff of TransExpress and 
related companies for their efforts 
to identify our company with the 
label of quality and trust in 
logistics. Some of them are not 
among us anymore, few found 
another career development, but 
the main asset in terms of co-
workers are with us today and we 
do rely on our team for the future 
stage of development. 
We should thank to our famillies 
for their understanding and 
support in difficult moments and  
sacrificed their comfort. 
We do thank you ALL , as well as 
to the God Who allowed this to 
happen! 
 
Cristal Palace  Sofia 02.09.216 

Транс Експрес чества 25 годишен юбилей ! 



Speaking on the side lines of the Fiata 
World Congress in Dublin, Ivan Petrov, 
chief executive of forwarder TransXpress 
and Fiata senior vice president, said that 
the number of rail services between Asia 
and Europe had grown rapidly over recent 
years. 
He said rail services offered lower prices 
than airfreight and faster transit times, of 
around two weeks, than the five week 
ocean journey. 
He said the rail services provided more 
service options for forwarders and therefore 
air cargo should see them as extra competi-
tion. 
During a presentation earlier in the session, 
Petrov said that in 2013 there were 72 block 
train journeys between Asia and Europe. 
Last year, this figure grew to 815 and is 
expected to reach 1,200 by the end of 2016. 
He added that today, 10 cities in China run 
block rail services to 11 cities in seven 
European countries. 
While these growth numbers are impres-
sive, the amount of trade carried in 2015 by 
Asia-Europe rail represented just 2.2% of 
the total market and there are challenges 
ahead. 
Petrov explained that at the moment com-
petition levels are limited as there are just 
four rail companies offering services, there 
are restricted routing options and a re-
stricted number of border terminals for re-
loading of cargo between different rail 
gauges. 
He also questioned whether there was a 
real market for these services as transport 
by rail is heavily subsidised. 
Hans Kersten said there were infrastructure 
bottlenecks, different operational rules and 
legal regimes between the various coun-
tries, the amount of time it takes to cross 
borders was unpredictable and there was a 
traffic imbalance in favour of the westbound 
direction. 
However he also identified opportunities for 
the rail services to grow further as produc-
tion in China shifts from coastal to inland 
location – although this was mainly a threat 
to sea transport – longer and heavy trains 
are developed to increase productivity and 
the UN is working on global harmonisation 
of railway laws. 
 
 Source :   Aircargonews - Sutton UK 
10.10.2016. 
 

 

 

Броят на жп сервизите между Азия и 
Европа е нараснал бързо през 
последните години. Това заяви в 
кулоарите на световния конгрес на 
Fiata в Дъблин, Ирландия, д-р Иван 
Петров, старши вицепрезидент на 
FIATA, изпълнителен директор на 
ТрансЕкспрес. 
Д-р Петров подчерта, че жп услугите 
предлагат по-ниски цени спрямо 
въздушното карго и по-бързо транзитно 
време - около 2 седмици, спрямо 5 
седмици океанско пътуване.По време на 
сесията той съобщи, че през 2013 г. е 
имало 72 блок влака между Азия и 
Европа. През миналата 2015 г. те са 
били 815, като техният брой се очаква да 
достигне 1200 в края на 2016 г.В 
момента 10 града в Китай пускат блок 
влакове до 11 града в 7 европейски 
страни. Макар че този ръст е 
впечатляващ, стойността на товарите 
превозени през 2015 г. по жп 
направлението Азия - Европа 
представлява едва 2,2% от общия 
товарооборот. В същото време пред жп 
сервизите има много предизвикателства. 
Според г-н Петров, в момента нивото на 
конкуренция е ограничено, тъй като има 
само 4 жп компании, които предлагат 
тези услуги. Опциите за маршрути са 
ограничени, а граничните терминали за 
претоварване при преминаване към 
линии с различно междурелсие са 
малко. Той също попита дали има 
истински пазар за тези сервизи, тъй като 
жп транспортът е много субсидиран. 
Ханс Керстен каза, че има тесни места в 
инфраструктурата, различни 
операционни правила и правни режими 
между различните страни. Освен това 
времето за преминаване на границите е 
непредсказуемо и има дисбаланс в 
трафика в полза на влаковете в посока 
запад. Въпреки това, възможностите за 
жп сервиз растат, тъй като 
производството в Китай се измества от 
крайбрежната зона към вътрешността. 
Вече са разработени дълги и тежки 
влакове, с които ще се увеличи 
капацитетът на този вид превози. 
Стимул за развитието им дава и ООН, 
където работят за глобална 
хармонизация на железопътните закони. 
 
 
 
Източник : Aircargonews - Sutton UK 
10.10.2016. 

Air cargo should see China-Europe rail services as added competition 

YOU ARE WELCOME TO VISIT OUR NEW WEBSITE UNDER THE NEW BRAND 
WWW.TRANSEXPRESS.BG 

Singing of memorandum of understanding 
between OSJD and FIATA at FIATA World 

Congress, Dublin 07.10.2016 


