
АНАЛИЗ
Кой ще е Дядо Коледа 2020?

ПРОИЗВОДСТВО
От оригинална семейна рецепта  
се ражда бизнес идея

ПРАЗНИК
Списание Логистика навърши  
15 години и прави 15 подаръка  
на своите читатели



24 10 • 2020

МЕНИДЖМЪНТ2424

– Г-н Марикин, какви услуги предлага СЖС Бъл-
гария?

– Нашата фирма е регистрирана в България през 
1991 г. и е филиал на групата SGS S.A. със седалище 
в Женева (Швейцария). Основана през 1878 г., SGS е 
призната като еталон за качество и независимост. С над 
89 000 служители, 2600 офиса и лаборатории в целия 
свят компанията е световен лидер в областта на кон-
трола и сертификацията на стоки и услуги. Нашата роля 
е да осигурим контрол по договорните изисквания или 
оценка на действителното състояние като трета незави-
сима страна. Издаваните от нас документи са обективни 
и обосновани. Ние предлагаме натрупан опит и знания 
на висококвалифицирани специалисти, удовлетворявай-
ки напълно изискванията на клиентите си. Качеството на 
работа е вътрешен договор и приоритет във фирмата ни. 

Контролните, сертификационните и лабораторните 
услуги са основните дейности на групата SGS. Част от 
тях са: контрол по външнотърговски сделки за внос и 
износ на всякакви стоки за доказване на съответствието 
с регламентирани количествени и качествени показа-
тели, партньорство с банки и застрахователни дружес- 
тва при кредитни сделки, инвестиционни проекти и 
оценка на рискове и щети, сертификация на системи 
по стандарти (ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001 и др.) 
под българска и международни акредитации, сертифи-
кация по HACCP, IFS, обучение на вътрешни одитори 
на системи за управление, обучение на одитори/воде-
щи одитори на системи за управление в съответствие с 
изискванията на IRCA (International Register for Certified 
Auditors), сертификация на фирми, произвеждащи ме-
дицинска апаратура, EDGE сертификация, независим 
строителен надзор, фумигация, изпитване на препарати 
за растителна защита и много други.

– Как обезпечавате такъв широк спектър от ус-
луги в цялата страна?

– Разполагаме с офиси в София, Бургас, Варна, 
Русе, Пловдив, Свиленград и представителства в Пле-
вен и Велико Търново. Имаме лаборатории, акредити-
рани от ИА БСА, във Варна за анализ на зърнени и мас-
лодайни култури, микробиологични изследвания, от-
криване на генномодифицирани организми, води, поч-
ви, въздух, текстил, текстилни изделия, кожи и в Бургас 
– за анализ на нефтопродукти, газове, химикали. Офи-
сите ни в Свиленград, ГКПП Капитан Андреево и ГКПП 
Калотина обслужват проекта TransitNet.

– Какво представлява проектът TransitNet?
– TransitNet е универсална, мултимодална услу-

га за електронно митническо транзитно гарантиране,  

при която SGS действа като отговорно лице към мит-
ниците от името на своя клиент, превозвачи, брокери, 
спедитори, износители и т.н., позволявайки им да съз-
дават транзитни декларации и да ги подават заедно с 
финансова гаранция в полза на митниците. Това се от-
нася за която и да е от митническите системи и дър-
жави, където SGS е отговорно лице. Многоезичната 
уеб базирана платформа улавя, контролира и наблю-
дава транзитни декларации, позволявайки на всички 
потребители да ги проследяват онлайн от началото до 
края на транзитния процес.

Понастоящем TransitNet е свързан с 26 различни 
митнически системи. Те включват 24 държави, пре-
димно членки на митническата транзитна система 
NCTS, а също така и Молдова и Беларус, които са 
членки на Евразийския икономически съюз (EAEU). 
По този начин нашите клиенти имат достъп до 40 дес-
тинации или страни на получаване, включително Бе-

TransitNet улеснява превозвачи  
и спедитори при Брекзит

Димитър Марикин, управител на СЖС България ЕООД
Светът на митниците и митническото деклариране е сложен и за някои може да се окаже 
разочароващ. Затова е препоръчително търговците и превозвачите да се доверят на изпитана 
софтуерна платформа като TransitNet, която се предлага от СЖС България и има достъп от 
един прозорец до над 20 национални митнически системи. За възможностите на тази уникална 
система, за това как тя може да помогне на превозвачите и търговците при очаквания Брекзит 
и за допълнителните услуги, които предлага, разказва Димитър Марикин, управител на СЖС 
България.

«С над 89 000 служители, 2600 офиса и лаборатории в целия свят SGS  
е световен лидер в областта на контрола и сертификацията на стоки и услуги.»
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ларус, Русия, Казахстан и Киргизстан. Системата не-
прекъснато се разширява и развива, за да отговори на 
нуждите на нашите клиенти.

TransitNet стартира в България през 2008 г. Нача-
лото не беше лесно, но с новосформирания екип от 
специалисти, всички с повече от 10 години опит в сек-
тора на митническото обслужване, успешно се спра-
вихме с предизвикателството. Стартирахме проекта в 
рамките на Европейския съюз и Турция, където към 
момента SGS притежава най-големия дял от транзит-
ния пазар. Скоро се разширихме и в много други 
страни извън Съюза, като например Сърбия и Маке-
дония. Имаме тясно сътрудничество и помощ от вис-
шия мениджмънт на българските митници и перфект-
ните специалисти, които работят там. 

– По какво Вашата услуга се различава от оста-
налите на пазара?

– TransitNet е уникален в света на митническия 
софтуер и услуги. Това е система с достъп от един 
прозорец до над 20 национални митнически систе-
ми. Ние не само предоставяме софтуера, но оси-
гуряваме и митническата гаранция в полза на мит-
ниците. SGS действа като притежател на процеду-
рата за всички транзитни движения, подадени чрез 
TransitNet. Това означава, че ако някога има несъ-
ответствия, митническите органи ще се свържат със 
SGS. Това е благоприятно както за митниците, така и 
за нашите клиенти, тъй като премахваме неприятно-
стите им за митническите сделки с опитен, утвърден 
и надежден оператор. 

Също така предлагаме денонощна техническа и 
оперативна поддръжка, а нашата мрежа от офиси 
за поддръжка, разположени в България и цяла Ев-
ропа, осигурява на клиентите ни ненадмината под-
крепа.

«TransitNet е свързан с 26  различни митнически системи.»
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Основните ни партньори са най-големите и извест-
ни български и международни превозвачи, износители 
и спедитори, като със същия успех работим със средни 
и малки фирми. Ако една компания има устойчиво раз-
витие и идеи за бъдещето, тогава тя е правилният парт-
ньор на SGS. Тенденцията за много бързо развитие на 
железопътния и интермодалния транспорт също се от-
рази на нашия бизнес. В момента можем да се похва-
лим с успешни проекти като партньори на пионерите в 
този бизнес сектор. Нашата услуга се използва от бъл-
гарски и чуждестранни железопътни оператори в посо-
ка на стоките от ЕС към трети страни и обратно.

– От 1 януари 2021 г. Великобритания ще се от-
дели от ЕС. Как смятате, че това ще се отрази на 
българските превозвачи?

– Брекзит ще окаже огромно въздействие специ-
ално върху българските превозвачи. Според статисти-
ката на Министерството на търговията на Великобри-
тания всяка година 161 000 български камиона пъту-
ват до и от Великобритания. Към днешна дата българ-
ски превозвач, превозващ стоки от България до Вели-
кобритания или обратно, никога не се е нуждаел от 

митнически декларации. От 1 януари 2021 г. тези ком-
пании ще се нуждаят от митнически декларации. Све-
тът на митниците и митническото деклариране е сло-
жен и може да бъде разочароващ. Предоставянето на 
банкови гаранции на митниците е сложно, понякога 
невъзможно, но винаги скъпо. Нашата цел е да напра-
вим този преход за българските превозвачи плавен, да 
им помогнем да разберат новите изисквания и каква 
помощ могат да получат от нас.

– А как Брекзит ще засегне българските износи-
тели и вносители?

– Сега те са в същото положение като превозвачи-
те, т.е. нямат нужда да представят никакви митниче-
ски декларации. След 1 януари всичко това се проме-
ня и за тях. За износ за Великобритания ще са необхо-
дими декларации за износ, а за внос за България от Ве-
ликобритания – декларации за внос. Амбициозно е да 
се мисли, че български вносител ще подаде предвари-
телно декларация за внос на стоки, които дори не са 
пристигнали на територията на ЕС от Великобритания. 
По същия начин не е реалистично вносител от Велико-
британия да подаде предварително декларация за внос 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Димитър Марикин е завършил две магистър-

ски степени в УНСС – социалноикономическо 
планиране и журналистика. Положил е успешно 
федералните изпити за експерт-счетоводители в 
САЩ – Certified Public Accountant. 

Той се присъединява към SGS през 1993 г. 
и успешно заема различни финансови позиции, 
включително финансов мениджър на SGS Бълга-
рия, SGS Украйна и SGS Русия, както и региона-
лен финансов контролер за SGS филиалите в Из-
точна Европа.

В момента е регионален мениджър Южна и 
Централна Европа на SGS, управител на SGS Бъл-
гария, SGS Унгария и SGS Румъния.

«Разработваме мобилно приложение, за да улесним и ускорим процеса на 
въвеждане на данни.»
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на стоки, идващи от България във Великобритания. Тук 
транзитът ще бъде изключително важен както за вноси-
телите, така и за износителите. Това ще направи място-
то на освобождаване на стоките по-близо до действи-
телното място на получаване на стоките.

– Как SGS и TransitNet могат да помогнат на бъл-
гарските компании преди Брекзит?

– Определено TransitNet може да помогне на бъл-
гарските компании преди Брекзит, независимо дали 
са превозвачи, износители, или вносители. SGS адап-
тира нивото си на митнически гаранции, за да пред-
види нарасналите нужди. Клиентите на TransitNet мо-
гат да отварят транзитни декларации (T2) от различни 
точки по пътя към Великобритания, независимо дали 
това е от България, или Франция. Освен в Зубен, Гер-
мания, ние разполагаме със собствени офиси за под-
дръжка във Венло и Маастрихт в Холандия, където де-
кларациите за износ могат да бъдат затворени и тран-
зитите да бъдат стартирани по опростена процедура. 
Ще имаме и офис за поддръжка, разположен в север-
ната част на Франция, който ще бъде важен за прид-
вижването от ЕС към Великобритания. Нашите клиен-
ти също ще могат да подават декларации (Т1) от Ве-
ликобритания по нормална процедура, както и по оп-
ростена процедура от одобрени места в цяла Велико-
британия. За български камиони, пътуващи до Ирлан-
дия, които използват британския мост, клиентите мо-
гат да подават декларации (Т2) чрез TransitNet. За об-
ратни пътувания през сухопътния мост на Великобри-
тания до континенталната част на ЕС нашите клиенти 

могат да подават транзитни декларации по опростена-
та процедура, като се възползват от статута на SGS на 
оторизиран изпращач в Ирландия.

Има и редица други особености, на които бъл-
гарските превозвачи трябва да обърнат внимание. За 
движения между континентална Европа и Великобри-
тания всички митнически декларации трябва да бъдат 
регистрирани в интелигентните гранични системи на 
ЕС и в системата за движение на превозни средства 
във Великобритания (GVMS). Това е задължение на 
превозвача в повечето случаи, но SGS TransitNet рабо-
ти за опростяване на този процес, като прави директ-
на връзка между нашия софтуер и тези национални 
гранични системи.

– Как препоръчвате българските компании да се 
подготвят за Брекзит?

– Да се свържат със SGS, разбира се! Чрез наши-
те филиали в ЕС и Великобритания ние разбираме 
добре новите изисквания. Можем да помогнем за 
насочването на компаниите и да ги посъветваме как-
во трябва да направят, за да се подготвят. Ние виж-
даме TransitNet като огромен посредник за търговия-
та между България и Великобритания. Имаме опи-
та, ресурсите и знанията, за да подпомогнем българ-
ските търговци по отношение на новите изисквания 
на Острова. Спедитори и превозвачи, клиенти на 
TransitNet, трябва да информират своите контраген-
ти, например износителите, с които работят, че могат 
да предложат транзитни услуги за стоки до и от Ве-
ликобритания.

«В офисите на SGS TransitNet в Свиленград, Капитан Андреево и Калотина работят 
над 20 специалисти с дългогодишен опит в митническия транзит и обслужване.»
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– Какви други услуги предлага SGS TransitNet?
– Друг важен аспект от новите услуги на SGS е 

транзитът (EPI + сертификат) от Беларус до страни-
те от Евразийския икономически съюз (ЕИС), вклю-
чително Беларус, Русия, Казахстан и Киргизстан. Това 
означава, че клиентите на TransitNet могат да пода-
дат пълен пакет транзитни документи от България до 
тези страни от ЕИС в едно действие. Ние вярваме, 
че пълният ни пакет от EPI и гаранционен сертификат 
на конкурентна цена ще бъде изключително привле-
кателен за българските компании. SGS има и офис за 
поддръжка в Полша, стратегически разположен бли-
зо до границата с Беларус, на разположение за ка-
миони за услуги, включително сканиране и печат на 
документи.

– Руският пазар е важен за българските компа-
нии. Ще може ли SGS да предложи на компаниите 
услугата и за връщане от Русия в България?

– Като SGS България ние специално разбираме 
значението на този маршрут за българските превозва-

«Работим по свързването  
на TransitNet с руската  
митническа система.»

чи. Имаме цел да можем да предоставим тази услу-
га на нашите клиенти. SGS е получила необходими-
те разрешения и статут, за да действа като отговор-
но лице за транзитни движения от Русия. Сега рабо-
тим по свързването на TransitNet с руската митниче-
ска система. След като това стане факт, TransitNet ще 
може да предложи на нашите клиенти пълен пакет 
транзитни документи за движение от България през 
Черно море до Русия. Отново всичко това се случва 
през един-единствен прозорец, така че сме уверени, 
че ще бъде изключително привлекателна перспектива.

Това ще засили конкуренцията с ТИР, тъй като на-
шите клиенти ще могат да транспортират стоките си 
под режим износ до външната граница на ЕС и да от-
ворят руски транзит (EPI + гаранция) при влизане в 
ЕАИС през руска граница. С TransitNet те вече няма 
да имат нужда да обработват и връщат карнета и ще 
бъдат сигурни в прекратяването на транзита си неза-
бавно.

– Планират ли се други разширения на Ваша-
та услуга?

– Разбира се. TransitNet винаги се развива и подо-
брява, за да отговори на изискванията на клиентите. 
Наскоро добавихме Словения и Швейцария към на-
шия списък с държави, от които можем да започнем 
транзит. В Швейцария можем също да предложим на 
клиентите си комбинация от декларация за износ и 
транзитна декларация в един пакет. Ние сме уникал-
ни с това, че реагираме на нуждите на нашите клиен-
ти. В допълнение към Русия, като отправна страна, ра-
ботим и по разширяването на услугата ни в Молдова 
и една много важна за българските превозвачи точка, 
именно Гърция.

SGS TransitNet има много нови разработки, плани-
рани през следващите 12 месеца. Освен че разширя-
ваме присъствието си в нови държави, планираме да 
разширим услугите си, като включим и износ. Това ще 
означава, че чрез TransitNet потребителите могат да 
направят декларация за износ и транзит с едно въвеж-
дане на данни. В момента работим и върху ново по-
требителско приложение, както и върху мобилно при-
ложение, за да улесним и ускорим процеса на въвеж-
дане на данни.

В заключение, бъдещето на TransitNet е вълнуващо 
не само за нас, но и за нашите клиенти! 

Васил ВАСИЛЕВ
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