


ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА 

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД е създаден на 31 януари 1992г. 
Основна дейност – международна спедиция, логистика и транспорт 

■ Складова логистика 

■ Групажни линии от/до Бенелюкс, Германия, Австрия, Турция, 

Франция, Ирландия, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, 

Испания, Дания, Финландия; доставки в страната; консолидиране 

■ Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти 

■ Вторично опаковане на лекарствени продукти 

■ Складова логистика на фармацевтични продукти с контролиран 

температурен режим 

■ Складиране на наркотични лекарствени продукти 

■ Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти 

■ Складова логистика на опасни химически вещества и смеси в 

специализиран склад 

■ Логистика на текстил и конфекция на закачалки 

■ Качествен контрол на текстил 

■ Митнически и свободен склад 

■ Митнически агент 

■ Одобрен получател – режим Общностен транзит и режим ТИР 

■ Процедура за оформяне на място 

■ Въздушен и морски транспорт 

■ Комплектни товари по шосе и  железница 

■ Комбинирани транспорти 

■ Транспортни проекти 

■ Претоварвания за и от Близкия Изток и Централна Азия 

■ Инвентаризация на търговски обекти 

■ Пакетиране 

■ Застрахователни услуги 

■ Счетоводни услуги по ДДС представителство 



ИСТОРИЯ 

1992 – Развива съвместно с холандски партньори логистика на текстил и конфекция, както и 

редовни групажни линии.  

1992 – Оператор на митнически склад. 

1992 –  Застрахователна агенция на ЗД „Витоша“ АД,  впоследствие ЗД „Уника“ АД. 

1992 –  Съучредител на Националното сдружение на българските спедитори. 

1994 –  Индивидуален член на ФИАТА 

1995 –  Построена собствена офис сграда. 

1997 –  Microsoft Certified Partner 

1998 –  Придобива  и реновира спедиторски терминал на 17 000 м² с 5 800 м² складови халета. 

1999–2000 – Собствен офис за въздушна спедиция на летище София. 

2000 –  Внедрена система за управление в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001, 

сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance 

2001 –  Постоянно удостоверение за митнически агент (27.04.2001) от Министерство на финансите 

2001 –  ИАТА карго агент 

2002 –  Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти за хуманната медицина, издадено 

от Изпълнителната агенция по лекарствата. Управление на склад за лекарствени продукти.  

2003 –  Изграден складов корпус на 2 000 м² с контролиран температурен режим, специализиран 

за съхранение на лекарствени продукти. Изградена офис сграда с РЗП 900 м². 

2004 –  Изграден специализиран склад за лекарствени продукти с температурен режим от +2°С до 

+8°С. 

2005 –  Изграден склад за лекарствени продукти на 370 м². 

2005 –  Изграден специализиран склад за химически вещества и смеси на 230 м². 

2006 –  Създадена интегрирана система за добра дистрибуторска практика на лекарствени 

продукти. 

2006 –  Създадена система за управление на околната среда в съответствие  изискванията на 

стандарт ISO 14001:2004. Интегрирана в Системата за управление на качеството. 

2006 –  Създадена система за управление на безопасността и здравето при работа в съответствие  с 

изискванията на стандарт OHSAS 18001:1999. Интегрирана в Системата за управление на 

качеството. 



ИСТОРИЯ 

2006–2007 – Изградени 730 м² нови офиси. Общо площ офиси – 4 120 м². 

2007 –  Създадена система за управление безопасността на храните в съответствие с 

изискванията на стандарт ISO 22000, сертифицирана от Lloyd’s Register Quality 

Assurance. 

2007 –  Създадена система за добра дистрибуторска практика на хранителни продукти 

от неживотински произход. Регистриран обект - склад за търговия на едро с 

храни. 

2007 –  Лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти. Изграждане на 

специализирани складове за ветеринарномедицински продукти, включително 

ваксини.  

2008 –  Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели. Управление 

на специализиран склад. 

2011 – Сертификат за одобрен получател, издаден от Агенция „Митници“ 

2011 – Разрешение за ползване на опростени митнически процедури от Агенция 

„Митници“ 

2011 – Удостоверение за регистрация на склад за търговия на едро с храни, вкл. от 

група „ф“ (хранителни добавки и др.), издадено от Българската агенция по 

безопасност на храните. 

2012 – Изграден нов специализиран склад на 150 м² за лекарствени продукти с 

температурен режим от +2°С до +8°С. 

2012 – Изградени специализирани складови секции на 480 м² за лекарствени продукти 

и хранителни добавки.  

2013–2014 – Разработена система за управление в съответствие с изискванията за 

добра производствена практика на лекарствени продукти за хуманна употреба.  

2007–2014 – Оптимизация на складови халета с общо предназначение, довела до 

увеличаване площта им с 2 360 м. 

2015 – Системата за добра дистрибуторска практика на лекарствени продукти за 

хуманната медицина е сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance. 

2015 –  Разрешение за производство - вторично опаковане и етикетиране на 

лекарствени продукти, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата. 



СЕРТИФИКАТИ  И  ЧЛЕНСТВА 

От 2000г. действа система за управление на качеството ISO 
9001:2000, сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance. 
 
ЧЛЕНСТВА: 
 
■ Индивидуален член на FIATA 
■ Съучредител на Националното сдружение на българските 

спедитори 
■ Член на Българската търговско-промишлена палата 
■ Карго агент на IАТА 

 
 

Застраховка “Отговорност на спедитора” покрива всички 
дейности на дружеството. 
 
“Скорпион Шипинг” ООД работи изключително на база Общите 
спедиторски условия и Общите складови условия на 
Българското сдружение за спедиция, транспорт и логистика 
(НСБС). 
 
Дружеството е MICROSOFT Certified Partner. Разработва и 
поддържа интегрирана програма за управление дейностите на 
дружеството. 
  



НАПРАВЛЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ,  

ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ,  

КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ 

НАПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННАТА И 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА С ОБЩНОСТЕН И 

МИТНИЧЕСКИ СТАТУТ 

ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ : 

Направление "Германия, Австрия, Швейцария" 

Направление "Бенелюкс” 

Направление “Италия” 

Направление "Франция” 

Направление "Испания, Португалия” 

Направление "Великобритания, Ирландия" 

Направление "Полша, Унгария, Чехия" 

Направление "Турция" 

ЗАСТРАХОВАНЕ 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ 

НАПРАВЛЕНИЕ МИТНИЧЕСКО И СВОБОДНО 

СКЛАДИРАНЕ, МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

НАПРАВЛЕНИЕ ВТОРИЧНО ОПАКОВАНЕ НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ 



НАПРАВЛЕНИЕ КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ,  

ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ, КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ 

■ Доставки с автомобили, железница, по река 

■ Комбинирани транспортни технологии  

■ Транспортни проекти / Комплектни доставки 

■ Специфични операции в свободни безмитни зони  

■ Превоз на извънгабаритни / тежки товари  



ГРУПАЖЕН ОФИС И СКЛАДОВА БАЗА –  

ГРУПАЖНИ ЛИНИИ, СКЛАДОВИ И МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

Транспортно-спедиторски терминал на 17 000 кв.м. 

Митническо и свободно складиране в три монолитни 

складови халета на 10 000 кв.м с вентилация и отопление, 

електронни системи за пожароизвестяване и охрана.  

 

Разположен в северната индустриална зона на София, с бърз 

достъп до международен път Е 80 (Европа – Турция) и Е 79 

(Европа – Гърция).  

 

 

 
 
 
Международни групажни линии съвместно с оператори на складове 
и транспортни мрежи за доставки до краен получател 
 

Складова логистика на опасни химически вещества и смеси в 

склад по изискванията на Регламент 1272/2008.  

 

Цялостно логистично обслужване на производството и износа на 

конфекция на закачалки. Специализирано складово оборудване 

за конфекция на закачалки. Качествен контрол на текстил.  

 

Експресни доставки на различни по обем партиди конфекция с 

най-модерни голямообемни специализирани автомобили.  

 

Сертификат за складиране на хранителни продукти.  

Митническа служба и банков офис на територията на терминала 

 

Специализирани складови секции за:  

 

■ фармацевтични продукти с контролиран температурен режим  

■ медицински изделия  

■ конфекция на закачалки 

■ качествен контрол на текстил  

■ опасни химически вещества и смеси.  

 

 

 

 

26 нивоизравнителни рампи, 12 от които хидравлични - 

производство на “ХАФА” – Германия, както и модерно подемно-

транспортно оборудване дават възможност за обработка на до 150 

товарни автомобила дневно. Модерна програма за управление на 

склада – собствена разработка.  

 

Гаранция общностен транзит.  

 

Експресна доставка на пратки от склада до получатели в цялата 

страна; консолидиране на групажни пратки за износ.  

 

Комбинирани превози и претоварвания за и от Близкия Изток и 

Централна Азия.  

 

Митническо агентство и представителство. 



СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И  

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ВТОРИЧНО ОПАКОВАНЕ 

Складиране на фармацевтични продукти с общностен статут 

и под митнически контрол. 

 

Специализирани складови помещения,  лицензирани от 

Изпълнителната агенция по лекарствата: 

 

■ с температурен режим от +15ºС до +25 ºС  

■ с температурен режим от +2ºС до +8 ºС  

■ за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

 

Специализирани складови помещения с температурен режим за 

съхранение на хранителни добавки, лицензирани от Българската 

агенция по безопасност на храните. 

 

 

 

Специализирани складови помещения за съхранение на 

ветеринарномедицински продукти, лицензирани от Българската 

агенция по безопасност на храните: 

 

■ с температурен режим от +15ºС до +25 ºС  

■ с температурен режим от +2ºС до +8 ºС. 

 

Дейност по вторично опаковане на лекарствени продукти и 

съпътстващи операции. 

 

 

 

■ Контрол и настаняване на входящите продукти 

■ Набиране и експедиция на заявки; изходящ контрол  

■ Проследимост на продукти и партиди 

■ Инвентаризации 

■ Непрекъснат контрол  и наблюдение на температурата 

■ Борба с вредителите 

■ Дейности по хигиенизиране 

 



ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ 

■  IATA карго агент.  

 

■  Международни самолетни превози по цял свят.  

 

■  Контейнерни превози по море (вкл. малки пратки) 

 

■  Спедиторска обработка и транспорт на всякакви стоки: 

генерални товари, лесноразваляеми стоки, опасни товари, 

живи животни, лични вещи, ценни пратки. 

 

■  Пълно логистично и митническо обслужване, митническо 

складиране, експресна доставка от митнически склад до 

получатели в страната, товарене от всеки пункт в България 

и превоз до летище София.  

 

■  Митнически склад на летище София.  

 

■  Висококвалифициран опитен персонал, притежаващ 

дипломи на IATA. 



КОНТАКТИ 

■  КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ, КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ: 

 

тел: +359 2 9262816, факс: +359 2 9262837 

e-mail: bblajev@scorpion-shipping.net  

 

■  ГРУПАЖЕН ОФИС, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, 

     СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА/ВТОРИЧНО ОПАКОВАНЕ 

     НА ЛЕКАРСТВА: 

 

тел: +359 2 9262743, факс: + 359 2 9310826 

e-mail: groupage@scorpion-shipping.net 

 

ул. “Първа българска армия” 18,  

1220 София, България 

 

GPS: 42.723976, 23.324056 

 

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД 

■  ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ: 

 

тел: +359 2 9459022, факс: +359 2 9459259 

e-mail: aircargo@scorpion-shipping.net  

 

Летище София, блок 1, вход 2, етаж 2,  

1540 София, България 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS: 42.686496, 23.402672 

www.scorpion-shipping.net 


