
OOO <<ОЙРОШПЕД>>
ЛОГИСТИЧЕН МОСТ РУСИЯ – ИЗТОЧНА ЕВРОПА



ООО «ОЙРОШПЕД»

ООО «ОЙРОШПЕД» Москва е част от ОЙРОШПЕД АД.

ОЙРОШПЕД АД е първата частна логистична компания в България. 30 години ОЙРОШПЕД е една от водещите 
спедиции в тази сфера. Предоставя услуги в областта на спедицията, транспорта, логистиката и куриерските 
услуги.

Обща складова площ: над 70 000 кв.м.

Стратегически логистични бази  в България: 7
в Сърбия: 1 
в Русия:    1

Брой служители: 200+

Международни партньори:  500+

ОЙРОШПЕД АД развива мрежа за международни превози в Европа, на Балканите, Турция и Иран.



ЛИНИЯ «БАЛКАН ЭКСПРЕСС»



ЛОГИСТИЧЕН МОСТ РУСИЯ – ИЗТОЧНА ЕВРОПА

• ООО «ОЙРОШПЕД» предлага логистични решения за 
колети до 31,5 кг., групажни товари от 31,5 кг. до 2500 кг., 
както и доставка на стоки до 22 000 кг.

• Комбинацията от възможностите на ОЙРОШПЕД АД и OOO
«ОЙРОШПЕД» в Русия оказва положително въздействие 
върху ефективността на услугите, предоставяни за доставка 
на стоки на дълги разстояния и влияе върху развитието на 
икономическото сътрудничество между Русия и Европа.

• Балкан Експрес е експресна групажна линия
Москва – София – Москва,
която гарантира ежеседмични отпътувания от Москва и 
София (както и от/до други страни на Балканите) и води до 
положителен икономически ефект за производители и 
търговци, както и до оптимална скорост на доставките при 
изгодни условия.

Отпътуване: От Москва – всяка сряда

Отпътуване: От София – всеки петък

Транзит: 6-8 дни



ЛОГИСТИЧЕН МОСТ РУСИЯ – ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ООО «ОЙРОШПЕД» Москва е основана през април 2018 
г., по инициатива на българската компания Ойрошпед
АД.

Фирмата разработи уникалната услуга «Балкан 
Экспресс» - за групажни доставки между Русия и 
балканските страни, заедно с добре работещите линии 
с Грузия, Армения, Азербайджан и Иран. По този начин 
компанията отговаря на нуждите на руския бизнес за 
разширяване на търговията със страните от региона.

С малко смелост и повече информираност за това, 
което е разрешено и забранено за внос и износ на 
стоки, предоставя на руския бизнес потенциал да 
увеличи стокообмена с България, Сърбия, Македония, 
Гърция, Албания, Босна и Херцеговина, Румъния, 
включително Турция и Иран.



ЛОГИСТИЧЕН МОСТ РУСИЯ – ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Тежкотоварните автомобилите отпътуват от митнически 
склад в Бутово (Москва) и пристигат в склад на 
ОЙРОШПЕД в София, а също всеки петък отпътуват 
обратно в Москва. Благодарение на добре развитата 
мрежа от хъба в София с всички страни на Балканския 
полуостров и Близкия Изток, доставките се разпределят 
ефективно и за кратко време.

Обикновено бизнес отношенията започват с изпращане 
на мостри. Повечето предприятия се стремят да осигурят 
бързи и ефективни доставки чрез ограничаване на 
капиталовите разходи и намаляване на запасите. Поради 
тази причина считаме, че такава услуга е от 
първостепенно значение за увеличаване на стокообмена 
между Русия и страните от Източна Европа.



ЛОГИСТИЧЕН МОСТ РУСИЯ – ИЗТОЧНА ЕВРОПА

• Кратки срокове чрез директна връзка Москва – София (6-8 дни)

• Доставка от „А“ до „Я“ с всички съпътстващи услуги:

▪ събиране на товари в цяла Русия

▪ митническо оформяне по внос/износ в Москва и в София

▪ доставка в цяла България

• Изключително конкурентни цени



ПАРТНЬОРИ



УСЛОВИЯ



ТРАНЗИТНО ВРЕМЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА

БЪЛГАРИЯ (София) 6-8 дни

Гърция (Солун) 8 дни

Сърбия (Београд) 10 – 12 дни

Турция (Истанбул) 10 – 12 дни

Македония, Албания, Косово, Черна Гора 10 – 12 дни

Румъния (Букурещ) 9 дни

Иран (Техеран) 12 – 14 дни



ТАРИФА РУСИЯ - БЪЛГАРИЯ

Количество
МОСКВА – СОФИЯ  

/склад – склад/

120/80/160 до 700 кг.

1 220

2 270

3 360

4 450

5 530

* Цена в евро

* Транзит 6-7 дни Москва - София (склад-склад)

* Допълнително можем да предложим митническо оформяне в България

В София всички товари се разтоварват в склад под митнически режим.

На склада стоките се манифестират, като на клиента се предлагат две възможности:

• оформяне на транзит 
или

• митническо представителство.

* Цени за доставка до адрес в България могат да бъдат предложени допълнително. 



КОНТАКТИ

БОГДАНСКИ 
КОСТАДИН ОГНЯНОВ

OOO «ОЙРОШПЕД»
117623 г. Москва, Варшавское шоссе, 248, с. 1
т.: +7 (499) 490 7 499
k.bogdanski@eurosped.ru

ВЕЛИЧКА ЛАБОВА
СПЕДИТОР

ОЙРОШПЕД
България, 1592 София, бул. Хр. Колумб, 56
т.: +359 29 199 215
v.labova@eurosped.bg

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
СПЕДИТОР

ОЙРОШПЕД
България, 1592 София, бул. Хр. Колумб, 56
т.: +359 29 199 115
s.georgieva@eurosped.bg

www.eurosped.bg /  www.eurosped.ru

Balkans@eurosped.ru
+7 (499) 490 7 499
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