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Reliable  Sail For Your Cargo  

Reliable Sea Transport Provider and Port Agency 
Network through Black Sea Ports: Varna, Bourgas 

(Bulgaria), Constanta (Romania)... 

The Company operates with own and leased fleets 
of trucks, We offer regular transport links to all 

major European... 

The Company operates Air Cargo Division, With 
maintenance of daily connection from SOFIA Air-

port via HUBS... 

PREFERED INTERNATIONAL CONTAINER TRANSPORT PROVIDER IN BULGARIA - BEST SAIL 

RELIABLE SAIL FOR YOUR CARGO 

Our clients know this, because we prove it every 
day.  At Balkan Lloyd we have made sure that our 

organisation has the ability to act quickly on your 

requests. For every shipment there is something 
new to be considered: the number of packages, 

the size, shape, weight, heightand timing.That's 
why we have adopted a more personal approach to 

your cargo. Strong, reliable transport solutions, 
often created in close collaboration with our cus-

tomers, help us to think on new horizons. 

WE RUN A TIGHT SHIP 

Balkan Lloyd offers you operating efficiencies com-
bining from elite partners' freight network and high 

local expertise  forming this way - one of  Black 

Sea's largest transport marketing structure. 
Through our network of Regional Operating Cen-

tres, located in key international gateways, we 
manage thousands of consignments and enjoy 

priority access to loading lists.... 

SMOOTH SAILING AT EVERY TURN 

Balkan Lloyd will handle your port handling and 
manage your shipments every step of the way. We 

have the expertise, the connections, and the infor-

mation technology to track and trace shipments, 
domesticate carriers, balance lanes, and achieve 

maximum shipping efficiencies of your behalf. 

   For Contact:            T    :  02 9608181                    E   :  sales@balkanlloyd.com                             W : www.balkanlloyd.com 



През последните 20 години Балкан Лойд ЕООД  
винаги предоставя  на  своите клиенти  правилните 
решения  извършени   от  точните хора  на точното  
място  задоволявайки  високите  им изисквания. 
 
Тази  печеливша  комбинация  е  довела  до 
създаването на високо ниво на услуги, което е 
позволило на Балкан Лойд   да кандидатства и 
придобие  DNV-GL сертификат  ISO 9001-2015. 

RELIABLE SAIL 

 SHIPCO–регулярни групажни сервизи до 140 морски 
пристанища, on-line следене на товарите, доставка до 
вътрешни търговски и промишлени центрове.   

 Мрежа от представителни агенции в основните 
черноморски пристанища — Варна и Бургас (България), 
Констанца (Румъния), Одеса и Черноморск (Украйна), 
Новоросийск (Русия), Поти (Грузия) и  Истанбул 
(Турция). 

 Комбинирани мултимодални схеми 

 Подготовка и обработка на всички необходими 
документи  

 Застраховка на товарите (кл. А, А1)  
 Изготвяне на сертификати за опасни товари  

 Фитосанитарен контрол 

 Товарно-разтоварни операции 
 Експресно митническо освобождаване 

 Сигурно и бързо транзитиране на товарите 

 Портова обработка  и транспортиране на извънгабаритни 
товари PPG/HEAVY LIFT. 

 Екслузивна  мрежа  на корабни агенти и брокери в Китай 
и Югоизточна Азия IFB/WFO/MRF. 

 On-line следене на корабния тонаж в района на 
Средиземно море 

Балкан Лойд ЕООД оперира съвместно с редица 

компании,  разположени в основните ни черноморски  

пристанища,  и предлага разнообразни  логистични  

услуги  на международните   търговски  компании, 

навлизащи  на  нашия пазар. 

 

Отлично подготвените ни професионалисти ще ви  

предложат  гъвкави  и  рационални транспортни 

маршрути за превоз на товари с комбинирани  

мултимодални  схеми  чрез автомобили,  кораби  и  

самолети.  

Нашите клиенти знаят, че техните товари ще бъдат 

транспортирани до всяка една точка на Балканите  и  

Черно  море  най-бързо, качествено  и  на  

оптимална  цена. 

Балкан Лойд ЕООД е член на Националното 

Сдружение  на   Българските  Спедитори (NSBS) , 

национален член на FIATA, CLECAT, PPG и GFN. 
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BEST SAIL SOLUTIONS  

 Седмичен контейнерен сервиз от/за  Далечен изток,  Юго-
Източна Азия, Австралия, Нова Зеландия   

 Седмичен  контейнерен сервиз от/за Индия, Пакистан, 
Бангладеш, Шри Ланка ; 

 Регулярни отплавания от/за пристанищата в Арабски 
залив, Червено Море; 

 Регулярни отплавания от/за Средиземно  море, Африка, 
Северна Европа, Скандинавски страни; 

 Седмичен транс-атлантически сервиз за САЩ, Канада, 
Мексико, Централна Америка, Карибския басейн,  
Аржентина, Бразилия; 

 Балкан Лойд ЕООД работи, като букинг агент на глобални и 
регионални линейни оператори; HPL, MSK, OOCL, SBS 
Lines, Leda Maritime. 

Reliable  Sail For Your Cargo  

Балкан Лойд ЕООД, София е един от основните 

доставчици  на  сигурни, удобни и ефикасни морски  

транспортни  услуги  за/от  България, региона  на  

Черно море  и  Балканския полуостров. 

 

Благодарение  на  високия  професионализъм      и 

опит в международния морски транспорт на своите  

основатели, Балкан Лойд  успешно предлага   

качествени  и   конкурентни транспортни услуги 

корабно представителство, логистични  и  

застрахователни  услуги, складиране,  дистрибуция  

и  складов контрол. 

CHINA  SERVICE: 

Основни товарни пристанища: 

 Shanghai, Ningbo , Shenzhen, Qingdao, Dalian, 

Xiamen, Nansha, Xingang, Foushan     

SOUTH EAST ASIA  

 Singapore MAIN HUB CENTER FOR:  

 Malaysia- Port Kelang, Penang, Laem Chabang   

 Indonesia- Jakarta, Semarang, Surabaya 

 Philippines- Manila, Cebu   

AUSTRALIA / NEW ZEALAND 

 Melbourne, Sidney, Adelaide, Fremantle 

 Port Hobart, Wellington   

INDIA/ PAKISTAN/ SRI LANKA 

 Nava Shewa, Mumbai, Chennai,  Colkata 

 Port Bin Kasim,  Karachi,  

ARABIAN GULF/RED SEA  

 Jebel Ali, Kuwait, Dammam, Jeddah, Aqaba 

MEDITERRANEAN/AFRICA 

 Spain, France, Italy, Greece, Levant, Maghreb 

NORTH CONTINENT/SCAN 

 Germany, Holland, Denmark, Belgium, UK,  

Portugal, Baltic Sea 

AMERICAS 

 USA , Canada,  Mexico, Caribbean , Central 

America, Argentina, Brazil 



CARGO LOGISTICS 

Портово агентиране, 

фрахтоване  
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Митническо 

посредничество  

Портово складиране  

и обработка 

Застраховка  

на товарите 

Дистрибуция,  

контрол на изпълнителя 

Качествен контрол, 

укрепване на товара  



BALKAN PROJECTS 

ISO 9000  

CERTIFICATE 
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Хуманитарни 

програми БЧК/UN 

INTRA BLACK SEA 

AGENCY NETWORTK  

Транспорт  

замразени товари  

Опазване околната 

среда SAFE SEAS/EU ► SAFETY NAVIGATION 

► TRAINING & EMPLOYMENT 

► SHIPS + PORT SECURITY 

► LEGAL & DOCUMENTATION 



PREFERED PROVIDER 

 Седмичен  групажен сервиз  от Китай—товарни 
пристанища Шанхай, Нингбо, Шенжен 

 Седмичен   групажен сервиз  от  Сингапур-товарни 
пристанища Корея, Япония, Таийан, Малайзия, 
Индонезия, Виетнам, Фолипини, Тайланд, Автстралия и 
Нова Зеландия 

 Седмичен   групажен сервиз  през  Хамбург—товарни 
пристанища Северна и Южна Америка , Африка 

 Регул ярни групажни линии    от/до  140  основни морски 
пристанища -  5 континента; 

 Митническа обработка  в пристанище Варна; обработка 
на транзитни товари; общностно и вътрешно 
направление; 

 Логистика по цялата транспортна схема; IMC - Store -
Door, Inventory Management & Control ; 
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