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Trans-Mar Services Ltd. откриха новата си база 
 

 

 
 

Преди 14 години Trans-Mar Services стартират своята дейност с ограничен ресурс и много 

ентусиазъм. Мечти, амбиция и много труд, събрани в 18 кв. м. магазин за морски стоки и 

навигационни принадлежности в центъра на Варна.  

 

Само за една година Trans-Mar Services излиза от „рамките” на малкия бизнес като наемат още 4 

помещения и започват своето бурно развитие. 

 

След първите няколко години на пазара разбират в какво са добри и на какво са способни. От 

магазин за продажба на дребно се превръщат в снабдители, разполагащи със завиден асортимент 

в каталога си. За три години се налагат на пазара и изграждат отлична репутация. До 2009 година 

Trans-Mar Services вече е сред най-големите компании в българския бранш на корабното 

снабдяване. През 2012 година дейността на компанията излиза извън пределите на България и 

откриват свои представителство в Турция, а година по-късно и в Румъния. 

 



През 2016 година Trans-Mar Services се превърна в най-голямата българска компания за корабно 

снабдяване, със значителен пазарен дял на територията на България и Румъния. 

 

Стават специалисти в мотото, което следват – „You name it, we've got it!” и дори стартират 

производствена дейност. Услугите им достигат до всички точки по света, а това им помогна да 

изградят здрави партньорски отношения на международно ниво. 

 

Разширявайки дейността си, достигат до следващия важен етап в развитието си – разширяването 

на базата. Следят световните тенденции, затова решават да не наемат нова сграда, а да си 

построят собствена, според техните нужди, потребности и дизайн. 2 години  проучват и търсят 

най-подходящото място. Намират го в най-бързо развиващата се индустриална зона до Варна - 

с.Тополи. Една година - толкова им отне да построят една от най-модерните собствени бази във 

Варна и региона. 

 

 
 

Новата им офис сграда и прилежащите ѝ 9 складови помещения са на площ от 3 200 кв.м. 

Европейското качество на базата покрива всички изисквания на архитектурния дизайн и 

функционалността. Разполагат с 1 700 евро палетни места, 586 кв.м. за съхранение на средно 

тежка стока, 360 кв. м. хранителен склад, аварийни генератори и всички други съвременни 

условия, необходими за дейността им, събрани на общ терен от 6 175 кв.м. Следвайки 

екологичната си политика, през следващата година им предстои да инсталират и соларни 

фотоволтаици, които да подобрят енергийната им ефективност. 

 



 
 

Ще ги откриете по четириметровата котва – символ на новата им база, по пътя за с. Тополи, с 

точен адрес: общ. Варна, с.Тополи, ул.„Акация” 32.  

 
(информация & снимки: „Транс – Мар Сървисиз“ ЕООД) 


