
 

 

 

 

I.  ОБЩИ УСЛОВИЯ.  

Чл.1. /1/  Настоящите “Условия и цени на услугите на Пристанище Бургас ЕАД”, наричани по-долу 

„Условия и цени”, регламентират реда, условията и цените на извършваните от пристанищния оператор – 

“Пристанище Бургас” ЕАД услуги, предоставяни на товародателите, корабопритежателите и други клиенти 

по обработката на товари от/на кораби и сухопътни превозни средства и други съпътстващи ги дейности,  

както и други услуги, които Пристанището има възможност да извършва при наличие на съответните 

ресурси, както и реда и условията на заплащането им от страна на клиентите.  

/2/ “Пристанище Бургас” ЕАД, наричано по-долу “Пристанището”, извършва пристанищни дейнос ти и 

услуги в качеството си на Пристанищен оператор, съгласно националното законодателс тво на Република 

България. 

/3/  В обхвата на услугите на оператора“Пристанище Бургас” ЕАД по смисъла на настоящите „Условия и 

цени” се включва: терминал "Бургас Изток 1" и пристанище Приморско. 

/4/ За извършваните от Прис танището пристанищни дейности или услуги се сключва  писмен договор или 

споразумение с клиентите. 

Чл.2.  Настоящите  „Условия и цени” се прилагат за: 

/1/  Транспортно-спедиторски услуги; 

/2/  Пристанищна услуга – ползване на подемно-транспортни машини и съоръжения;  

/3/  Морско-технически услуги; 

/4/  Товаро-разтоварните и складови услуги, т.ч. и в режим митническо складиране; 

/5/  Технически, проектантски и консултантски услуги и условия за ползване на търговски площи; 

/6/  Административните услуги. 

Чл.3. Настоящите „Условия и цени” съдържат условията и цените на услугите в ЕВРО (EUR, €)*, които 

клиентите заплащат на Пристанището, както следва: 

/1/ В ЕВРО (EUR, €, евро) или в левова равностойност, преизчислена по обявения от Българската Народна 

Банка официален валутен курс /фиксинга на БНБ/ на еврото. 

/2/ Цените по настоящите „Условия и цени”  са обявени без ДДС. При фактурирането Пристанището 

начислява ДДС съгласно действащия Закон за данък добавена стойност и Правилника за неговото 

прилагане.  

/3/ Цените по нас тоящите  „Условия и цени”  се заплащат на: 

1. Започнат тон от брутното тегло на товара (в случаите, в които се прилага цена на тон). 

2. Времеви период (час, денонощие, месец или по-дълъг времеви срок).  
3. Започнат квадратен метър (в случаите, в които се прилага цена на квадратен метър). 

4. Започнат човекочас (в случаите, в които се прилага цена за човекочас). 

5. Друга мерна единица. 

*Забележка: С изключение на цените, които изрично са обявени в лева.  Закръглянето при преобразуване на 

цените от евро в левова равностойност е до втория знак след десетичната запетая.  

Чл.4. /1/ Условията и цените по настоящите  „Условия и цени” са определени на основата на утвърдена 

методология на ценообразуване при тяхното формиране.  

            /2/Цените и условията по ал.1 могат да бъдат  променяни по договореност с Клиентите.  

    /3/ Изпълнителния директор на “Пристанище Бургас” ЕАД  назначава специална комисия, която 

разглежда предоставяните от клиентите товари, коректнос тта на разплащанията, пазарната конюнктура и 

предлага на изпълнителния директор конкретните  условия и цени.  
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    /4/ В случай на забава на погасяване на задължения Пристанището запазва правото си да прекрати 

действието на договорени преференции и отстъпки.  

   /5/ Пристанището приема товари за обработка и/или складиране на клиента, след задължително писмено 

уведомление от негова страна до Пристанището и получено предваритело писмено потвърждение 

/съгласовка/. 

        В писмената заявка до Пристанището за съгласоване за обработка или съхранение на товар се посочват 

количеството и вида на товара, периода и начина на съхранение, началния и крайния ден за експедиране 

/натоварване на кораб/ на товара, считано от определената дата.  

   /6/ За клиент, поискал и получил „съгласовка” за обработка и/или съхранение на товар, но впоследствие 

непредоставил товара в уговорените срокове и/или количества,  Пристанището има право да предяви 

действително извършените от него разходи и пропуснати ползи във връзка с подготовката за обрабтка и/или 

съхранение на съгласуваните товари и/или площи. 

   /7/ Съгласовка се счита за  невалидна, когато повече от 5 календарни дни от посочената от Пристанището 

начална дата, клиентът не е започнал подаването на товара, както и в случай, че прекрати регулярното 

подаване на товара за повече от 5 календарни дни.  

     /8/ При промяна на обстоятелствата, оказващи влияние върху себестойнос тта на услугите, Пристанището 

има право да изменя и/или допълва настоящите „Условия и цени”. Това се прилага и в случаите, когато  

информацията, предоставена от клиента за обработваните товари е непълна, невярна или не отговаря на 

действителните му качества, свойства, размери и др. или тези данни са различни от обичайните такива, за 
които се отнася съответната приета технология на обработка или складиране.  

     /9/ Неупоменатите в настоящите  „Условия и цени” пристанищни услуги, включително и по отношение 

на товари, имащи специфични свойства, размери и състояние,  влияещи върху себестойността на услугата 

и/или технологията на обработка, се заплащат по договаряне. Същото се отнася и за проектантски, 

консултантски и др. специализирани услуги, които “Пристанище Бургас” ЕАД оказва на клиенти,  

организации и др. 

/10/ Пристанището може да предостави и обща (lumpsum) цена за всички или част от очакваните операции 

и/или съхранение на определен товар. 

/11/Единичните цени за обработка, съхранение и допълнителни услуги не са максимални.  (Цените са приети 

с решение на Съвета на Директорите на „Пристанище Бургас”ЕАД от дата 25.02.2015г.). 

II. ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ. 

Чл.5.  Клиентите заплащат на “Прис танище Бургас” ЕАД следните транспортно-спедиторски услуги: 

№ Вид на услугата Цена 

1. Издаване и попълване на Товарителница  5,00EUR/комплект;  

2. Издаване на “Отчетно писмо” 3,00 EUR/писмо; 

3. Поставяне на пломба 2,50 EUR/брой;  

4. Поставяне на скоба 1,60 EUR/брой;  

5. Сведение за обработка на корабите и товарите : 

-за 1 месец    

-за 3 месеца    

-за 6 месеца    

-за 12 месеца   

- 

25,00 лева 

60,00 лева 

90,00 лева 

150,00 лева 

6. Акт-известие 3,00 EUR/брой;  

7. Генерален акт 3,00 EUR/брой;  

8. Ариважно сведение 3,00 EUR/брой;  

9. Смяна на превозните средства/пренареждане по искане на 

клиента 

6,00 EUR/комплект;  

10. Издаване на копие от протокола от метрологичната проверка на 

кантар  

5,00 EUR/комплект;  

Забележка: При предоставяне на товарителница от клиента цената на попълване и издаване се намалява с 

50% 

III.  УСЛУГА - ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ  И 
ТОВАРОЗАХВАТНИ  ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАР.  

Чл.6. Настоящите „Условия и цени” се прилагат  за  услуга – ползване на подемно-транспортни машини и 

съоръжения (ПТМиС), както и за товарозахватни приспособления и инвентар (ТЗПиИ)  собственост на 

“Пристанище Бургас” ЕАД. 

Чл.7. /1/ Ползването на ПТМиС и ТЗПиИ се извършва въз основа на писмена заявка, подадена най-малко 24 

часа преди часът, от който ще започне услугата. В заявката за ползване на механично средство клиентът  
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следва подробно да опише целта на ползването, теглото, размерите на товара и всички други необходими 

данни, а при необходимост от преминаване през ограничен светъл отвор и размерите на последния.   

/2/ Отчитане на времето за ползването на ПТМиС и ТЗПиИ  е на започнат час или за денонощие (за които се 

отнася) от постоянната му стоянка (или склад) в местодомуването.  

Чл.8. При подаване и след съгласуване на заявката  клиентът заплаща аванс за исканите ПТМиС и ТЗПиИ  в 

размер на 100% от стойността на заявената услуга.  

Чл.9. Отстраняването на повреди по ПТМиС и ТЗПиИ, причинени по вина на клиента, е за негова сметка. За 

времето за ремонт на ПТМиС и ТЗПиИ, причинени по вина на клиента, същият запплаща  и съответната 

цена за пристанищната услуга - ползване.  

Чл.10. /1/ Ползването започва от часа на заявяване от страна на клиента на ПТМиС и ТЗПиИ. При забавяне 

на приемането по вина на клиентът, последният заплаща   услуга - ползване, считано от часа на заявяването. 

/2/ Ползването завършва в момента на връщане на ПТМиС и ТЗПиИ на постоянната му стоянка (или склад) в 

местодомуването или от момента на предоставянето му на друг клиент.  

/3/ При задържане на ПТМиС и ТЗПиИ за повече от договореното време по вина на клиента, последният 

заплаща  услуга за действителното време на ползване. 

Чл.11. При преотдаване или преотс тъпване на техниката на друг клиент без съгласието на “Пристанище 

Бургас” ЕАД, първоначалният клиент дължи на Пристанището удвоения размер на пристанищната услуга за 

преотстъпените ПТМиС и ТЗПиИ за срока на преотсъпването. 

Чл.12. За извършеното плащане Пристанището издава фактура, като за авансовия превод фактурата се 
издава в 5-дневен срок от извършването му. 

Чл.13. Когато  услугата - ползване на ПТМиС и ТЗПиИ се извършва извън пределите на населеното място 

по местодомуването му, клиентът заплаща допълнително на „Пристанище “Бургас” ЕАД и разходите на 

екипажа съгласно действащата “Наредба за командировките в страната”.  

Чл.14. /1/ За  услугата - ползване на ПТМиС се заплаща за всеки  час както следва: 

 

№ Наименование на бреговото средство EUR/час 

 1. Електрически кран портален 6,3 т 38,00 EUR / час 

 2. Електрически кран портален тип 10т.,12т.,16 т.,20 т. 50,00 EUR / час 

 3. Електрически кран  козлови 20т.  25,00 EUR / час 

 4. Мобилен кран 25 т. 44,00 EUR / час 

 6. Мобилен кран 50 т. 75,00 EUR / час 

 7. Вилков повдигач електрически и с ДВГ до 5 т.  25,00 EUR / час 

 8. Вилков повдигач с ДВГ от 5 до 10 т. 31,00 EUR / час 

9. Вилков повдигач с ДВГ от 10 до 20 т. 63,00 EUR / час 

10. Кофъчни товарачи Бобкат BK 974   25,00 EUR / час 

11. Кофъчен товарач Бобкат  T2556  №27 63,00 EUR / час 

12. Кофъчен товарач Бобкат T40170  №28  75,00 EUR / час 

13. Кофъчен товарач Волво Л120 63,00 EUR / час 

14. Кофъчни товарачи Волво Л160  100,00 EUR / час 

15. Кофъчни товарачи Волво 4200 81,00 EUR / час 

16. Кофъчни товарачи Волво 4500 88,00 EUR / час 

17. Автовлекач (виж т. 11 в чл. 15./1/) 25,00 EUR / час 

18. Булдозери Беларус, ДТ -75 19,00 EUR / час 

19. Ремарке до 10 т. 13,00 EUR / час 

20. Ремарке над 10 т. 19,00 EUR / час 

21. Терминален трактор с прицеп до 30 т. 50,00 EUR / час 

22. Терминален трактор с прицеп до 40 т. 63,00 EUR / час 

23. Фугорезачна машина “STIHL” –T9810  4,00 EUR / час 

24. Обдухваща машина с резервоар “SR” 420  3,50 EUR / час 

                     Забележка: За услугата - ползване на ПТМиС, която не е упомената в ал.1, се прилага цена 

съгласно независима експертна оценка. 

 

/2/ За услугата - ползване на ТЗПиИ се заплаща на започнат час или денонощие както следва: 

 

№ Наименование – ТЗПиИ Цена на час Цена  за денонощие 

1.  Метален  кесон - 5 м3 Є 4,90  за брой Є 17,30  за брой 

2.  Метален  кесон – 12,4 м3 Є 9,80  за брой Є 34,30  за брой 

3.  Метална  тава - 5 тона Є 4,90  за брой Є 17,30  за брой 

4.  Грайфер за насипни товари  Є 75,30  за брой 
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5.  Сапани от стом.въже до Ø 24 Є 3,80  за брой Є 12,60  за брой 

6.  Сапани от стом.въже до Ø 32 Є 6,30  за брой Є 21,70  за брой 

7.  Сапани от стом.въже до Ø 53 Є 16,10 за брой Є 56,50  за брой 

8.  Сапани /верижни/  до 5 т Є 4,40  за брой Є 15,30  за брой 

9.  Сапани /верижни/ над 5 т Є 5,30  за брой Є 18,10  за брой 

10.  Колани до 8 тона Є 8,10  за брой Є 27,50  за брой 

11.  Колани до 12тона Є 13,10 за брой Є 45,00  за брой 

12.  Колани над 20 тона Є 15,00 за брой Є 53,00  за брой 

13.  Шегели до 8 тона Є 3,10  за брой Є 10,00  за брой 

14.  Шегели над 8 тона Є 4,60  за брой Є 16,00  за брой 

15.  Шегели до 20 тона Є 5,00  за брой Є 20,00  за брой 

16.  
Четири сапана с куки на обща халка с 

товароподемнос т до 5 тона  
Є 8,00  за брой Є 29,00  за брой 

17.  
Товароподемна греда до 10 тона 

/оборудвана/ 
Є 8,30 за брой Є 33,00  за брой 

18.  
Товароподемна греда от 10 тона до 20 

тона /необорудвана/  
Є 12,80 за брой Є 50,00  за брой 

19.  
Рамка с товароносимост до 32 тона 

/Оборудвана/ 
Є 20,50 за брой Є 50,00 за брой 

20.  
Товароподемна греда до 32 тона 

/оборудвана/ 

Є 31,10 за брой Є 88,40 за брой 

21.  
Товароподемна греда над 32 тона 

/оборудвана/ 

Є 60,20 за брой Є 213,00 за брой 

22.  Ролков уред за рула  Є 11,60 за брой Є 41,00 за брой 

23.  „П”-образен уред за рула  Є 10,80 за брой Є 37,50 за брой 

24.  Рамка за бигбегси с тегло 1 и 1,5т Є 10,80 за брой Є 37,50 за брой 

25.  Вилков уред за палети  Є 10,80 за брой Є 37,50 за брой 

26.  Уреди за претоварване на трюмни машини Є 10,50 за брой Є 31,50 за брой 

27.  Машинки за чемберосване /ръчни/ Є 4,00  за брой Є 13,80 за брой 

28.  Удължители за вилици Є 7,40 / комплект Є 25,60 / комплект 

29.  Ръчна количка /рогатка/ Є 4,00  за брой Є 13,80 за брой 

30.  Ръчна количка /транспалетна/  Є 6,50  за брой Є 22,80 за брой 

31.  Кош бункер за цимент*  Є 60,00 за брой 

32.  Кош бункер за насипни товари*  Є 80,00 за брой 

33.  Кош за зърнени храни*  Є 45,00 за брой 

*Забележка: Цената се завишава с 20% за всички сапани с  добавени шегели и куки. За услугата - ползване на 

ТЗПиИ, която не е упомената в ал.2, се прилага цена съгласно независима експертна оценка.  
 

Чл.15. /1/ За услугата - ползване на автотранспортни средства се заплаща, както следва: 

 

№ Вид на превозното средство Цена 

1. Газ 53 - 4,5 т. 0,58 EUR/км 

2. Товарни автомобили до 1,3 т. 0,58 EUR/км 

3. Автоцис терна за вода до 8 т. 32,00 EUR/час 

 При пробег над 15 км, за всеки 1 км -  1,13 EUR/км 

4. Мотометачка – минимум 1 час 24,30 EUR/час 

5. Пътнически автобуси 8 места 0,07 EUR/място/км 

6. Автовлекач с ремарке 0,18 EUR/т/км  

7. Валяк 16,00 EUR/час 

Забележка: Цените са валидни за пълния и празния курс.  

/2/ Престоите, които извършват транспортните средства се начисляват  по следния начин:  

1.  При престой до 60 мин. по 0,07 EUR/мин;  

2.  При престой над 60 мин. по 0,10 EUR/мин;  

Чл.16. /1/ Ако услугата - ползване на ПТМиС и ТЗПиИ се извършва през почивните дни /събота и неделя/ 

или официални празници, услугата, по чл. 15 се увеличава  съответно с 50% или със 100%, а по чл. 14 със 

100% за официалните празници.  

/2/ Предаването и приемането на отдадената ПТМиС и ТЗПиИ се извършва на базата на Приемо-

предавателен протокол, подписан от Пристанището и Клиентът.  
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IV. МОРСКО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ.  

Чл.17. Цените по този раздел се прилагат за услугите, извършвани на кораби, посещаващи терминал "Бургас 

Изток 1" и пристанище Приморско, включително и за яхти. 

Чл.18. /1/ За извадено или съхранявано плавателно средство на кея или в тила му (независимо от неговата 

националнос т) клиентите заплащат цени за услуга съхранение по: 

1. EUR 2,60 на кв. метър заета площ/месец за кейове и площи , извън района на яхт-клуба;  

2. EUR 2,00 на кв. метър заета площ/месец за района на яхт-клуба; 

3. За ползване на закрита складова площ (контейнери, клетки) на територията на яхт-клуба за съхранение на 

оборудване, се заплаща  EUR 3,30 на кв. метър заета площ/месец; 

4. Плавателни съдове, ползващи района на Яхт- клуба на Пристанище Бургас ЕАД единс твено с цел ремонт,  

заплащат следната цена: за плавателни съдове с дължина до 12 метра - EUR 12,00 на ден; за плавателни 

съдове с дължина над 12 метра - EUR 25,00 на ден;  

5. За ползване на открита складова площ на територията на яхт-клуба за съхранение на оборудване и 

материали на собствениците на плавателни съдове, се заплаща EUR 2,00 на кв. метър заета площ/месец. 

6. За престой на джетове  да се заплаща по EUR  25,00 на брой на  месец в района на яхт-клуба. 

/2/  Котвена стоянка в акваторията на Яхт-клуба – съгласно приложената таблица: 

 

Дължина/л.м. 
за 

ден/евро 

за 10 

дни/евро 

за 

месец/евро 

За 3 

месеца/евро 

За 6 

месеца/евро 

за 1 

година/евро 

до   10 м. 7 35 58 150 260 465 

до   12 м. 9 56 112 252 336 616 

до   15 м. 12 87 200 440 590 1050 

над  15 м 14 100 250 510 750 1310 

Забележки: Цените се определят по най-голямата дължина, а за квадратен метър – най-голямата дължина 

умножена по най-голямата ширина на плавателният съд, на започнато денонощие (след 00:00 ч.). За 
многокорпусници се заплаща на дължина/л.м. на брой корпус . 

Чл.19.  /1/ Пътническите кораби, плаващи крайбрежно, заплащат при качване и/или слизане еднократно на 

рейс, както следва: 

1. На пътник      EUR 0,50; 

2. За деца под 12 години   EUR 0,25; 

 

Чл.20. Извършените от пристанището, при обслужване на плавателно средство, разходи за ел.енергия, вода, 

телефонни, телеграфни и др. услуги се заплащат по дължимите към съответните оператори, доставчици на 

тези услуги, цени, завишени с 20% режийни. Услугата се извършва на база писмо до Изпълнителния 

директор. В писмото задължително се упоменават данните на фирмата, която ще извършва плащането.  

Чл.21. Снабдяване с електрическа енергия: 

/1/ За включване и изключване на плавателни средства, посещаващи пристанището към и от електрическата 

мрежа се заплаща цена на услугата в размер на EUR 50,00 еднократно; за пасажерски кораби и яхти се 

заплаща цена на услугата в размер на EUR 25,00. 

/2/ За осигуряване на снабдяване с електрическа енергия на фирми, извършващи услуги на плавателни 

средства или обекти на територията на пристанището, се заплаща EUR 50,00 еднократно.  

/3/ За присъединяване на обекти на клиенти сключили договори за ползване на офиси, складови площи, 

магазии и др. към електропреносната и електроразпределителните мрежи и за откриване на нови партиди се 

заплащат следните цени: 

 

Група 

потребители 

Присъединявана 

мощност (кВт ) 

Цена 

За дължина на 

захранващото трасе до 

25 м (лв.) 

За един допълнителен 

метър дължина на 

захранващото трасе 

над 25 м (лв./м) 

1 до 6 444,00 26,00 

2 от 7 до 15 696,00 26,00 

3 от 16 до 50 2 316,00 26,00 

4 от 51 до 100 5 880,00 40,00 

5 от 101 до 200 9 600,00 40,00 

6 от 201 до 500 21 360,00 59,00 

7 от 501 до 1000 42 270,00 59,00 

 
Чл.22. /1/ Товародателят/Клиентът дължи обезщетение на Прис танището при задържане на кораб на кей 

след 4-я час, след приключване на обработката му, в размер на 450,00 EUR на започнато денонощие. 
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/2/  При осигуряване от страна на Пристанището  на кей за престой на кораб се заплаща цена по договаряне,  

като минималната цена е в размер на 1,00 EUR на линеен метър от дължината на кораба на денонощие,  

съгласно заявка.  

/3/  При предоставяне на корабно място за домуване, укритие и обслужване на спомагателни, специални  

кораби, яхти и кораби, плаващи крайбрежно се прилагат цените съгласно приложената таблица, както 

следва: 

 

Дължина/л.м. 
за 

ден/евро 
за 10 дни 

за 

месец/евро 

За 3 

месеца/евро 

За 6 

месеца/евро 

за 1 

година/евро 

до 15 м. 9,90 71,50 165,00 368,50 495,00 880,00 

от 16 м до 50 м. 13,50 95,00 238,00 488,00 714,00 1250,00 

над  51 м 40,00 280,00 701,00 1437,00 2103,00 3682,00 

Забележки: Цените се определят по най-голямата дължина, на започнато денонощие. 

Чл.23. За услуги във връзка с осигуряването на телефонни връзки на кораба се заплаща: 

/1/  За инсталиране на телефонен пост на кораба    EUR 44,00; 

/2/  За вътрешни телефонни разговори на денонощие  EUR 23,00; 

Чл.24. /1/ Корабът чрез своят агент заплаща услуга швартоване и отшвартоване – съгласно приложената 

таблица:  

 

Швартоване и отшвартоване 
Обща Цена 

EUR 

За кораби до 1000 GRT 100.00 

1001 -2000 GRT 130.00 

2001-3000 GRT 160.00 

3001-4000 GRT 185.00 

4001-5000 GRT 210.00 

5001-6000 GRT 240.00 

6001-7000 GRT 260.00 

7001-8000 GRT 285.00 

8001-9000 GRT 310.00 

9001-10000 GRT 345.00 

Над 10000 за всеки започнати 1000 GRT по 10.00 

/2/ За извършване на услугата швартоване и отшвартоване корабособственикът/агентът сключва договор с 

Прис танището. 

Чл.25. /1/ За зареждане на кораба с вода от брега се заплаща по EUR 4,50 на кубически метър. 

/2/ За услугата - ползване на надуваем швартови фендер се заплаща по EUR 80,00 на денонощие. 

Чл.26. За пътник на/от кораб, плаващ международно, се заплаща еднократно:  
1. На пътник      EUR 5,00 

2. На деца до 12 год.    EUR 2,50 

Чл.27. Корабособственикът, чрез своя агент или клиентът, поискал услугата, превежда преди заставането на 

кораба на кей авансово по сметката на пристанището, сума равняваща се на 60% от приблизителната сума на 

извършваните услуги.  

Чл.28. Разплащанията с корабопритежателите се извършва по реда на чл. 3 от настоящите „Условия и цени”. 

  

V.ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ И СКЛАДОВИ  УСЛУГИ. 

 

A. ОБХВАТ. 

Чл.29. Този раздел от настоящите  „Условия и цени”  се прилага за товаро-разтоварните и складови услуги 

(съхранение), извършвани в Пристанище Бургас и в складовете му. 

 

Б. ЦЕНИ ЗА ОСНОВНИ ПРЕТОВАРНИ РАБОТИ.  

Чл.30.  Основните претоварни работи включват: 

/1/  Натоварване или разтоварване на или от водни и сухопътни превозни средства; 

/2/  Превоз с пристанищно превозно средство; 

/3/  Стифиране на товара в превозното средство или в пристанищен склад; 

/4/  Обслужване на корабни претоварни средства. 

Чл.31. /1/ В зависимост от варианта на обработка - директен или индиректен, основните претоварни работи 

се заплащат както следва: 

1.  За насипни товари - по единичните цени на тон от  Таблица 1 съобразно вида на товара; 
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2. За опаковани, неопаковани товарни единици и каси - по единичните цени на тон от Таблица № 1,  

съобразно тежестта и/или размерите на товарната единица.  

3.  За цени за разполагане на реклами от рекламодатели -  по цените от Таблица № 2.  

4.  За контейнери - по цените от Таблица № 3. 

5.  За претоварване на военна техника и имущество -по цените от Таблица № 4. 

6.  За претоварване на автомобили - по цените от Таблица № 5. 

7.  За технически услуги, консултации, наеми на офиси и други - по цените от Таблица № 6.  
8.  За издаване и активиране на пропуск за достъп в „Пристанище Бургас” ЕАД-по цените от Таблица № 7. 

/2/ Индиректен вариант се счита този, при който товарът се обработва по схемата “кораб- кей/магазия/стиф -  

сухопътно превозно средство” и/или обратно. Директен вариант е този, при който товарът се обработва по 

схемата  “кораб-кей/сухопътно превозно средство” и/или обратно . Случай на обработка „кораб-кей/склад-

кораб” без преместване на кея, се зачита като двоен директен вариант (трансшипмънт).  

/3/  Цената определена за конкретна товаро-разтоварна операция е неделима. 

/4/ Размерът на цените по предходната алинея се завишава с направените разходи за противопожарна охрана,  

екологическа защита и други нормативно регламентирани разходи, извън технологично утвърдените.  

/5/  Размерът на цените по ал. 1 се увеличава с 50% когато товарът се обработва в хладилни помещения.  

Чл.32. /1/ При наличието на необичайни условия на работа и необичайно състояние и вид на товара, цените 

за основните претоварни работи по чл. 30 се заплащат с увеличение.  

/2/ Фактическото количество на товара, обработван при необичайни условия на работа, както и 
необичайното състояние и вид на товара, се установяват с Акт между Пристанището и клиента (или неговия 

представител/спедитор). „Прис танище Бургас” ЕАД има право да преустанови товаро-разтоварните 

операции при отказ на клиента да подпише акта. 

/3/  Необичайни условия на работа, при които се прилага увеличение от 20% на цените, са следните: 

1. При контейнеризиране, деконтейнеризиране. Увеличението се прилага върху цената на основните 

претоварни работи (директен вариант) на товара в контейнера (освен в случаите, когато стоката е приета на 

склад - прилагат се цените по индиректния вариант).  

Забележка: При претоварване от контейнер в контейнер (деконтейнеризация и контейнеризация), 

завишението е общо в размер 30% за цялата операция.  

2. При обработка на колети, връзки и единични бройки с дължина: 

а/ по-голяма или равна на 12.50 м; 

б/ по-голяма или равна на дължината на люковия отвор на товарното помещение.  

Забележка: Когато са налице едновременно случаите по т. а/ и б/, завишението е общо в размер на 30% за 

цялата операция. 

3. При липса на подложен материал в превозното средство. 

4. При обработка на товар (включително контейнер) с изместен център на тежестта, водещо до затруднение 

и забавяне в обработката. В случай, че характера на дебалансирането би могло да доведе до застрашаване 

безопасността или до възможност за повреди на техника и имущество, Пристанището има право да откаже 

обработката на конкретната товарна единица.  

5. Разсортиране на товари по статии на коносамента и по коносаменти,  когато са смесени. 

6. Претоварване на товари от превозни средства, когато партидите са натоварени непоследователно,  

несъответстващо на товарните документи;  

7. Заснежени или заледени товари; 

/4/  Необичайни условия на работа и необичайно състояние и вид на товара,  

при който се прилага увеличение от 50% върху цените на основните претоварни работи, са както следва: 

1. Претоварване на опасни товари съгласно класификацията на ИМО - клас 1, 2 и 3.; 

2. Товари в неоформен/нестандартен вид, торби, бали; 

3. Товари в повредена опаковка, товари, на които опаковката е проядена, пробита или покрита с разяждащо 

вещество или други опасни за човешкото здраве вещества, като киселини, химикали, сода каустик и др. 

4. Претоварване на слепени пакетирани товари;  

5. Тръби, метали и други с намаслена повърхност и опасност при обработката;  

6. Претоварване на товари в торби с обемно тегло над 2 куб. метра в тон или бали, връзки, денкове, цистерни 

и др. с обемно тегло над 3 куб.метра в тон; 

7. Обработване на кораби с люкови отвори до 20 кв.м и в бункери,  локери, диптанкове и други нетоварни 

помещения;  
8. За забиване, подреждане или изваждане на товари в подпалубно пространство по начин, водещ до 

естествено забавяне на обработката, допълнително използване на ръчен труд или механизиран труд;  

9. Изваждане на насипни товари от подпалубните пространства извън обичайната слоева обработка.  

10. Обработка на 2 или повече насипни товари в едно корабно товарно помещение.  

11. Разтоварване на насипни товари от товарни помещения с наличие на пилерси, допълнителна обшивка 

или други такива, затрудняващи механизираната обработка.  
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/5/ Необичайни условия на работа, при които се прилага увеличение от 100% на цените на услугите са 

следните: 

1. При претоварване на товари от и на кораби на рейд с използване на корабни претоварни средства. 

2. При обработване на кораби с отвори (през които става обработката) по-малки от 12 кв. м. 

3. При обработка на извънгабаритни товари и тежки колети  по Таблица № 1 с едновременно използване на 

два крана (включително в комбинация с плаващ или мобилен кран), върху табличната цена.  

4. Оводнени, замръзнали и/или сбити насипни товари, разтопени смоли, товари с температура над 40о С, 

които затрудняват нормалната обработка;  

5. При тримиране на насипни товари. 

Забележка: Когато дадена товарна партида отговаря на определението за повече от едно необичайно 

условие, състояние или вид на товара или трябва да се приложат и други коефициенти на 

увеличение/намаление спрямо основната цена, действително дължимите суми се изчисляват като се сумират 

всички увеличения/намаление (без увеличението за “опасен товар”, което се прилага винаги върху 

табличната/ договорената цена). Когато дадена товарна партида отговаря на определението за повече от 

едно необичайно условие, но е с еднаква тежест се прилага по-голямото увеличение върху основната цена.  

/6/ Необичайни условия на работа, при които се прилага увеличение от 300%  на цените на услугите са 

следните: 

1. При товарене на двупалубни кораби със зърно или друг насипен товар, когато се налага хаптиране и/или 

тримиране в подпалубни пространс тва, с използване на ръчен и/или механизиран труд. Увеличението се 
прилага върху товара във всички помещения, в които се извършват гореописаните операции. В този случай 

не се прилагат увеличенията по ал. /4/, т. 9 и 10 и ал. /5/, т. 5. 

2. При разтоварване на насипен товар от твиндечни кораби, като увеличението е само за товара в 

твиндеците, извън просвета на люковете. Обработката на тази час т от товара е по ДУВ.  В този случай не се 

прилагат увеличенията по ал. /4/, т. 9 и 10.  

/7/ При констатиране на умишлено занижаване теглото на товара от с трана на клиента, същият заплаща 

цените на услугите в троен размер. 

/8/ Товародателя (товарополучателя) и/или техния агент (спедитор) или клиентът, облужващ товара, 

превежда преди заставането на кораба на кей авансово по сметката на Пристанището, сума, равняваща се на 

минимум 60% от приблизителните суми на извършваните услуги.  

 

В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ТЕХНИТЕ ЦЕНИ.  

Чл.33.  /1/ Допълнителните услуги са тези, които не са включени в основните претоварни работи по чл. 30. 

/2/ Допълнителните услуги се заплащат отделно от основните претоварни работи по цените, посочени в този 

раздел. 

/3/ Направените разходи от Прис танището за противопожарна охрана, екологична защита и други подобни 

се заплащат по действителните цени, завишени с 20%. 

Чл.34. За измитане на товарни помещения на плавателните съдове и други превозни средства, открити или 

закрити складови площи, или за измиване, се заплаща на квадратен метър почистена повърхност по EUR  

0,60. Материалите за измиването са за сметка на клиента.  

Чл.35. За запушване на отвори на сухопътни превозни средства преди натоварване с насипни товари, се 

заплаща на превозното средство както следва: 

/1/  На автомобил или ремарке    EUR 3,50; 

/2/  На вагон      EUR 7,00. 

Забележка: Материалите за запушване на отвори са за сметка на клиента.  

Чл.36. За всяко мерене на превозно средство, вкл. издаване на кантарна бележка, с или без товар се заплаща 

по EUR 3,00 (включително когато се наложи поотделно мерене на камион и ремарке в състав). 

Чл.37. За снемане или поставяне на капаци понтонен тип на товарни помещения, съответстващи на 

товароподемнос тта на пристанищни товарни съоръженияq се заплаща на капак EUR 45,00. Заплащат се само 

първото и последното движение. 

Чл.38. /1/ За работа в сухопътни превозни средства, свързана с предпазване на товара от замръзване, се 

заплаща: 

1. На автомобил или ремарке    EUR 4.00; 

2. На вагон      EUR 7.00; 

/2/ За извършване на хидратиране на товар /смесване на руди и  концентрати с хидратна вар в торби/ с цел 
понижаване на влажността му, се заплащат цени според участващите работници на човекочас и цена  за 

техниката по съответния раздел от настоящите „Условия и цени”. 

Забележка: Противозамръзващите и хидратиращи средства са за сметка на клиента.  

Чл.39. /1/ За покриване, откриване или постилане с мушами, брезенти или други покривни постеловъчни 

материали, вкл. и пренасянето им, или отводняване, се заплаща: 

1. На автомобил или ремарке                  EUR 5,50; 

2. На вагон      EUR 7,50; 



Условия и цени на услугите на „Пристанище Бургас” ЕАД – 2015 г. 

   

  

 

 Стр. 9 от 17  

3. На товари на склад, в хамбар на кораб и лихтер  0,70 EUR/кв.м.; 

/2/ Ако покриването на товар се извършва с брезент или мушама на пристанището,  за всяка бройка се 

заплаща цена по EUR 20,00 на денонощие. 

/3/ За покриване на вагони със защитна мрежа и нейното трайно, подходящо и одобрено от органите на БДЖ 

фиксиране, се заплаща по EUR 45,00 на вагон за операцията, като осигуряването на подходящи материали за 

целта е задължение на клиента. 

Чл.40. /1/ За укрепване на товари се заплаща на тон по EUR 1,80 на тон, а за разкрепване по EUR 0,80  на 

тон, като за укрепен или разкрепен се счита целия товар в конкретното помещение, хамбар, на палуба или на 

превозно средство, в/на които е извършено.  

/2/ В следните случаи за укрепване се заплащат цени, различни от цените по ал. 1: 

1. За укрепване на цветни метали на пачки или връзки на кораби се заплаща - съответно EUR 1,30 на тон. 

2. За укрепване на товари с единично тегло до 200 кг  EUR 2,00 на тон 

3. За укрепване на товари с единично тегло от 20 т до 50 т EUR 2,00 на тон 

4. За укрепване на товари с единично тегло от 51 т до 100 т EUR 2,20 на тон 

5. За укрепване на товари с единично тегло над 101 т  EUR 2,50 на тон 

6. За укрепване на товари в/на контейнер се заплаща EUR 45,00 за 20’ контейнер и EUR 72,00 за 40’ 

контейнер. За разкрепване, цените са 50% от цените за укрепване. 

 /3/ За монтиране или демонтиране на сепарационни прегради в кораби товарещи или разтоварващи насипни 

товари  и генерални товари се заплаща по EUR 15,00 на човек/час. 
/4/ За укрепване или разкрепване на контейнери с материали или крепежни елементи, доставени от клиента,  

се заплаща както следва: 

1. На неспециализирани автомобили, кораби и вагони - по EUR 7,00 на човекочас. 

2. На специализирани автомобили и вагони - по EUR 3,50 на брой контейнер. 

/5/ За поставяне или снемане на фитинги на специализирани контейнеровози се заплаща по EUR 2,75 на 

брой контейнер. При снемане на допълнителни укрепващи материали, като барсове и вериги се заплаща по 

EUR 6,00 на брой контейнер.  

/6/  За облепване или разлепване на корабни товарни помещения със специални самозалепващи се ленти се 

заплаща по EUR 3,90 на линеен метър. 

/7/  Стойността на материалите за укрепването е за сметка на клиента. Те се осигуряват от пристанището. 

/8/ 1. За специално укрепване или разкрепване в кораби или сухопътни превозни средства, извършвано по 

указание на клиента, извън обичайните такива, както и за укрепване на опасни товари, цените за укрепване 

се увеличават с 50%. Доставката на материали за специално укрепване се договаря между страните и е за 

сметка на клиента. 

2. При поискване на укрепване (включително подлагане) с използване на специални по вид и размери 

материали, неналични на склад в пристанището, клиентът е длъжен да направи заявката дос татъчно време 

преди операцията.  Заявените по този начин, но впоследствие отказани материали, се заплащат от клиента на 

Прис танището по цени, равни на 50% от цената, за която са закупени. 

/9/ При промяна на цените на доставените материали за укрепване и дънидж, Пристанището не се задължава 

да уведомява писменно или по друг начин клиентите. 

/10/ Фолиране на палети - EUR 1,50 на палет за операцията. Материалите се заплащат отделно.  

Чл.41. За уравняване на вагони с насипни товари, на вагонните кантари се заплаща по EUR 3,90 на вагон. 

Чл.42. /1/ При палетизиране или слинговане на товари цената на основните претоварни работи се увеличава 

с 20%. При поставяне на чохли и укрепващи ленти цената на основните претоварни работи се увеличава с 

50%. 

/2/ За преместване на товари стиф -стиф, включително и с цел намаляване на влажността на насипни товари,  

за всеки прехвърлен тон, се заплаща цена равна на 70% от основната претоварна цена по вариант “директно” 

за съответния вид товар.  

/3/  За  преместване /актарма/ на товар  на кораб се заплаща за всеки прехвърлен тон както следва: 

1. В едно и също товарно помещение –70% от основната претоварна цена вариант “директно” за съответния 

вид товар. 

2. В съседни товарни помещения – основната претоварна цена вариант “директно” за съответния вид товар.  

3. В несъседни товарни помещения – 150% от основната претоварна цена вариант “директно” за съответния 

вид товар. 

 
Г. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.43.  Услуги свързани с използването на работна сила и техника: 

/1/ За всички неупоменати в настоящите „Условия и цени” услуги, свързани с използването на работна сила, 

клиентите заплащат на Пристанището по EUR 7,00 на човек на час, за ремонтни работници – шлосери, 

заварчици и други по EUR 9,00 на човек на час. При извършване на трудоемки високо квалифицирани 

ремонтни дейностти на кораби и други се заплаща по EUR 14,50 на човек на час. Използването на работна 

сила е на започнат час.  



Условия и цени на услугите на „Пристанище Бургас” ЕАД – 2015 г. 

   

  

 

 Стр. 10 от 17  

/2/ За задържане на заявени работници и механични средства в непроизводителен престой по вина на 

клиента за повече от 15 минути, установено с Акт, виновната страна заплаща: 

1. За работник - на човекочас по EUR 3,40; 

2. За механично средство или друго съоръжение - цените за ползването на същите по съответния раздел от 

настоящите „Условия и цени”. 

Чл.44. /1/ За транзитно преминаване на тежко товарни транспортни единици или машини и съоръжения през  

територията, пристанищната инфрас труктура и съоражения, предоставени от ДП”ПИ” за опериране на 

„Пристанище Бургас” ЕАД, се заплаща  Евро 8,00 за вагон, Евро 4,50 за автокомпозиции и Евро 25,00 за 

верижна техника или тежкотоварни платформи, за всяко преминаване .   

/2/ При монтаж и демонтаж на системата от монитори –„RFID tag readers”, разположена на централния 

портал (КПП № 1), във връзка с преминаване на извънгабаритни товари, да се прилага цена от 1013,00 лева 

на превозно средство. 

Чл.45. При писмена заявка на клиента и при възможност на Пристанището товарите се обработват, както 

следва;  

/1/ В почивни дни, като цените на услугите по настоящите „Условия и цени”се завишават с 50%, а при 

официални празници - със 100%. 

/2/ При товаро-разтоварни операции извън утвърдения режим на работа на Пристанището, като цените на  

услугите по настоящите „Условия и цени”се завишават с 20%.  

 
Д. ЦЕНИ НА СКЛАДОВИ УСЛУГИ 

Чл.46. /1/ За съхранение на товари в пристанищните складове (открити, закрити) се заплаща цена 

съхранение в евро за всеки тон и денонощие  и/или на квадратен метър заета площ.  

/2/  За съхранение на товари над сроковете, посочени като безплатни в таблицата, се заплаща цена 

съхранение в евро за всеки тон и денонощие  от първото денонощие на платимия период на съхранение,  по 

периоди на съхранение, както следва: 

 

№ 
Съхранение,  

Денонощия 
В района на пристанището  

 Период Закрити Открити Навеси 

 1-5 Безплатен Безплатен Безплатен 

1. 6-15 0,04 0,03 0,04 

2. 16-30 0,15 0,11 0,13 

3. 31-45 0,44 0,21 0,33 

4. 46 до 60 0,48 0,26 0,37 

5. 61-90 0,85 0,43 0,65 

6. Над 91 1,35 0,71 1,05 

 

/3/  За съхранение на товари се заплаща цена съхранение на квадратен метър заета площ на започнат 

месец, както следва: 

1. За срок до 45-я ден включително - по EUR 2,60 за открити - по EUR 4,10 за закрити складове и по          

EUR 3,10 за навес.  

2. За срок след 46-я до 75-я ден включително – EUR 5,00 за открити, EUR 8,10 за закрити складове и  по EUR 

6,50 за навес.  

3. След 75-я ден - EUR 7,50 за открити, EUR 12,10  за закрити складове и по EUR 9,80 за навес.  

/4/ При ползване / заемане на площта от товара при съхранение и при определяне на размера и се спазва 

пристанищната технология и нормативните документи за безопасно претоварване и складиране на товарите,  

за отстояние между стифовете и др. 

/5/ Складовата услуга за ползвани площи се отчита по констативни протоколи, в които се посочва размера на 

площта в деня на измерване. 

/6/ Цените за обработка и съхранение на контейнери са описани в Раздел VII - Приложения, Таблица № 3. 

/7/ За пазене на запорирани и/или заложени товари на съхранение в пристанището, клиентът заплаща цена за 

съхранение, завишена с 20 %. 

/8/ За предоставяне на открита и закрита площ за осъществяване на търговска дейност – цена на квадратен 

метър на месец съгласно оценка на независим оценител.  

Чл.47. За предоставяне на площ за други дейности, ремонти, рязане на скрап и други технически цели,  

различни от пристанищните услуги, цената се договаря в зависимост от площта, времето за ползване, 
влиянието върху експлоатационно-оперативната дейност на дружеството.  
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Чл.48. /1/ По искане на клиентите Пристанището може, при възможност, да им предоставя за използване  

специализирани площи (в режим митническо складиране) в района на Пристанището (открити, закрити и 

навеси)  при условия и срокове, определени в договор. 

/2/ За услугата предоставяне на специализирани площи в режим на митническо складиране в района на 

пристанището /открити, закрити и навеси/, клиентът дължи ежедневно сума, равняваща се на 0,7% от 

стойността на заетата банкова гаранция за товара, предоставен за съхранение.  

Чл.49. /1/ Стойността на услугите по цените за съхранение на товари по чл. 46, ал. 2 се фактурират при 

експедирането на товарите. 

/2/ Стойността на услугите по цените за съхранение на товари по чл. 46, ал. 3 и ал. 6 се фактурират  на всеки 

15 дни. 

 
VI.  УСЛОВИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА УСЛУГИТЕ.  

Чл.50. Услугите по настоящите „Условия и цени” се заплащат на Пристанището от неговите клиенти или 

техните спедитори /агенти/, с които е сключен договор, или е постигната друга писмена договореност.  

Чл.51. Когато клиентът е възложил на пристанището експедиция на вносни/износни товари с ж.п. 

транспорт, пристанището заплаща на обслужващата го маневрена компания, от името и за сметка на клиента 

всички дължими такси по “Тарифите” на ж.п. операторите, начислени в ж.п. товарителниците /маневра, 

мерене, престой на вагони, миене и други подобни/, освен ако клиентът не урежда директно със същите тези 

плащания. 

Чл.52. Плащанията между пристанището и неговите клиенти се извършват съгласно действащото 

законодателство на Република България. В случай, че между Пристанището и неговите клиенти няма 

подписани други отделни споразумения, отнасящи се до условията на заплащане на извършените 

пристанищни услуги, клиентите (техните спедитори или агенти) са длъжни да уредят плащанията по 

връчените (изпратените им фактури) в  срок до 15 работни дни от датата на получаване на фактурата.  

Чл.53. Пристанището  може да изисква от своите клиенти авансово заплащане за извършваните от него 

услуги. 

Чл.54. В зависимост от вида на услугите и варианта на работа, размерът на авансовите плащания е както 

следва: 

/1/  При обработка на товари - внос/износ: 

1. Директен вариант - за вносни и износни товари - 100% сумата по цена “Товарене-разтоварване” - графа 

“директно” от ценовите таблици и очакваната сума от допълнителните услуги;  

2. Индиректен вариант - за вносни и износни товари - 60% от сумата по графа “индиректно” от ценовите 

таблици; 
Чл.55. Разликата между стойността на авансовия превод и действително дължимите суми се заплаща от  

клиента /неговия спедитор/ след окончателното завършване на разтоварването /товаренето/ на корабните 

или партиди, освен ако предварително няма други договорености.   

Чл.56. За извършените и предоставени пристанищни услуги Пристанището съставя сметки /фактури/ в срок 

от 5 работни дни от тяхното извършване. 

Чл.57. Получаването на фактури от страна на клиента се осъществява лично в звено "Счетоводна отчетност" 

в Пристанището или срещу представено пълномощно или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Неполучаването на фактурата от страна на клиента не го освобождава от задължението му на 

заплащане на дължимите към Пристанището суми. 

Чл.58. /1/ Определените с настоящите “Условия и цени” цени на тон товар се прилагат за действителното 

брутно тегло на товара, обявено в манифеста, съответно в товарителницата или конс татирано от 

пристанището. 

/2/ Теглата на опаковката и средствата за укрепване или предпазване на товарите от атмосферни влияния се 

включват в брутното тегло на товара;  

Чл.59. За услугите, непосочени в настоящите „Условия и цени” или изискващи осигуряване на 

допълнителни специфични условия за тяхното изпълнение, клиентите заплащат цени, съответс тващи на 

цените за най-сходната услуга по настоящите „Условия и цени”, освен ако предварително между 

пристанището и клиентите не е договорена конкретна цена.  

Чл.60. В случай, че между Пристанището и неговите клиенти няма подписано  споразумение, отнасящи се 

до условията на заплащане на извършените пристанищни услуги, клиентите /техните спедитори, агенти/ са 

длъжни да уредят плащанията по връчените /изпратените/ фактури, съгласно настоящите “Условия и цени”.  

Чл.61. Авансовите парични преводи се превеждат по банкова сметка на Пристанището преди фактическото 

извършване на дадена услуга.  

Чл.62. При забава в плащанията над 15 дни от предвидените в настоящите „Условия и цени” срокове, 

клиентът дължи на Пристанището обезщетение в размер на законната лихва.  

Чл.63. /1/ При просрочване на дължимите суми от страна на клиентите, Пристанището има право:  

1. Да спре приемането на товари; 

2. Да спре обработката на кораб; 
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3. Да спре експедицията на товари.  

/2/ Пристанището има право да иска специални обезпечения за плащането на дължими цени на пристанищни 

услуги, когато това се налага, по преценка на пристанището, като внасяне на парична гаранция, учредяване 

на банкова гаранция, залог и др., или издаване на запис на заповед. 

Чл.64. В съответствие с Кодекса на търговското корабоплаване, Пристанището има право да поиска 

задържането на даден кораб. 

Чл.65. Ако за извършените от Пристанището услуги, клиентът рекламира някоя фактура, частта на  

оспорваната сума от фактурата следва да бъде рекламирана в писмена форма по надлежен ред. 

 

 

VII. ТАБЛИЦИ-ПРИЛОЖЕНИЯ.  

ТАБЛИЦА № 1 

ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ В EUR/ТОН ЗА ОСНОВНИТЕ ПРЕТОВАРНИ РАБОТИ 

ГЕНЕРАЛНИ ТОВАРИ 

№ Вид товар, товарна единица, единично тегло  Директно Индиректно  

1. Торби, бали до 40 кг 11,40 15,20 

2.1 Торби, бали от 41 до 100 кг  9,50 14,35 

2.2 Сено на бали над 100 кг.за кораби тип РО-РО  4,10 7,15 

3. Биг-бегси до 500 кг 5,25 7,20 

4. Биг-бегси от 501 до 1000 кг 5,15 6,90 

5.1 Биг-бегси над 1001 кг 4,75 6,20 

5.2 Гъвкави контейнери (IBC) с изсипване 4,30 5,95 

6. Слингове 5,00 6,65 

7. Целулоза (на бали) 8,55 14,05 

8. Хартия-рула до 1000 кг  8,15 12,45 

9. Хартия-рула над 1001 кг 6,10 7,70 

10. Замразени товари пакети над 15 кг 17,95 23,00 

11. Замразено месо в безформени пакети  20,30 26,20 

12. Каси и пакети от 11 кг до 20 кг 11,90 14,25 

13. Палети до 800 кг 6,55 8,65 

14. Палети над  801 кг 5,70 7,15 

15. Каси над  20 до 200 кг 8,30 11,30 

16. Каси над  200 - 1000 кг 8,30 10,70 

17. Каси 1001-5000 кг 6,40 8,20 

18. Каси над  5001 кг 4,85 6,20 

19. Техн. имуществово каси до 250 кг 13,05 21,15 

20. Каси-стъкла над 200 кг 7,20 13,20 

21. Празни бутилки палети 10,90 13,40 

22. Катанка-рула до 550 кг 5,15 6,40 

23. Катанка-рула над 551 кг 4,75 5,45 

24. Ламарина рула до 5500 кг 5,20 6,75 

25. Ламарина рула от 5501 кг до 10000 кг 4,40 5,15 

26. Ламарина рула над 10001кг 4,20 4,65 

27. Стоманени блокове 4,30 4,90 

28. Цветни метали - цинк, олово  на пачки 5,00 6,20 

29. Медни катоди, аноди 5,30 6,75 

30. Ламарина листи единични бройки  до 6 метра 4,75 6,00 

31. Ламарина листи единично бройки над 6 метра  5,00 6,55 

32. Метали на пачки, връзки единични бройки, до 8 м, в т. ч. кнюпели  5,00 6,55 

33. Метали на пачки, връзки единични бройки, над 8 м, в т. ч. кнюпели 4,75 6,40 

34. Ж. П. релси  5,30 9,10 

35. Тръби на бройки до 8 метра  6,65 9,50 

36. Трупи до 500 кг 4,75 7,95 

37. Трупи над 501 кг 4,65 7,70 

38. Техническа дървесина, дърва за огрев на пакети 6,40 10,85 

39. Бук/чам-пакети 6,20 7,80 
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40. ПДЧ 5,10 6,45 

41. Банани (кашони, кораб-камион/вагон) 10,90 - 

42. Мрамор, каменни блокове 4,75 5,95 

43. Товари в бъчви и варели 8,30 11,85 

44. Хавале (до 11кг), в т. ч. цигари, пакети с обемно тегло над 4 куб. м. /тон 19,95 30,40 

45. Метални  и машинни конструкции, оборудване за строителни и 

инфраструктурни проекти, нееднородни партиди, разглобени или  

неразглобени машини и камиони, дебалансирани товарни единици и др. 

подобни.  

13,00 17,00 

46.  Макари (кабели, проволки и др. ) до 500 кг 8,65 11,00 

47. Макари (кабели, проволки и др. ) над 501 кг 6,10 7,70 

Забележка: Цените по т. 15, 16, 17 и 18 от горната таблица се отнасят и за опаковани и неопаковани товари, 

неупоменати конкретно  в друга позиция на същата таблица. При ползване на плаващ или корабен кран за 

претоварване на тежки колети (при липса на пристанищно ПТМ и С) съответните цени в т. 45 се заплащат с   

40% намаление.  

 

НАСИПНИ И НАЛИВНИ ТОВАРИ 

№ Вид товар  Директно Индиректно  

50. Сол 2,60 3,20 

51. Шрот-внос 3,00 5,25 

52. Шрот-износ 4,00 5,35 

53. Памучно семе, трици 4,75 7,20 

54. Царевица 4,65 5,15 

55. Ечемик  4,65 5,15 

56. Пшеница 4,65 5,15 

57.1 Слънчоглед 4,75 5,35 

57.2 Соя  4,65 5,25 

58.1 Концентрати внос 2,80 3,60 

58.2 Концентрати износ  3,00 3,60 

59. Клинкер, шлака, вар, бентонит 2,80 3,60 

60. Каолин 2,50 3,70 

61. Чакъл 1,95 2,50 

62. Насипни торове 3,00 4,30 

63. Захар насипно 2,85 4,15 

64. Въглища 2,95 3,60 

65. Желязна руда                        1,85 2,40 

66. Пелети 2,90 3,80 

67. Кокс  3,30 3,90 

68. Жив добитък 9,00 - 

69. Олио, меласа, смазочни масла, ЛАБ(извън 20А к.м.) 3,30 - 

70.1 Скрап (приемане от камион)* 5,95 7,40 

70.2 Скрап (приемане от вагон)* 6,65 7,90 

71. Чугун 4,15 4,85 

*Забележка: В цената за обработка на скрап по т. 70 са включени само товаро-разтоварните манипулации.  

При необходимост от набиване (утъпкване) с кран в корабен хамбар или вагон, се заплаща допълнителна 

цена от EUR85,00 на час за използване на един пристанищен кран. 

 

ОПАСНИ ТОВАРИ, В ЦЕНИТЕ НА КОИТО Е ВКЛЮЧЕНО УВЕЛИЧЕНИЕТО ЗА ОПАСЕН ТОВАР  

72. Феросилиций 3,50 4,65 

73. Сяра (насипно) 3,60 5,65 

 

ТАБЛИЦА  № 2 

  ЦЕНИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМИ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ  

В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД  

 

№ Местоположение Брой Размери М² Страни Цена силен Цена слаб 
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сезон * сезон** 

1 Ограда на ГКПП/ 

Митница 

6бр. 2x1м 2 едностранно  77лв./кв.м. 25лв. /кв.м. 

2 Стена вълнолом 

 

40бр. 

 

3x2м 6 едностранно  77лв. /кв.м. 25лв. /кв.м. 

3 На ж.р. за 

осветление 

6бр. 2x2м 4 едностранно  77лв. /кв.м. 25лв. /кв.м. 

4 Фундамент на 

вълнолом 

1бр. 1,5x3м 4,5 едностранно  77лв. /кв.м. 25лв. /кв.м. 

5 Висящи на ферми 

в Морска гара 

10бр. 2x3м 6 двустранни 154лв./кв.м. 50лв. /кв.м. 

Забележки: *Цена силен сезон –за периода от май до октомври включително.  

                   **Цена слаб сезон –за периода от ноември до април включително.  

 

ТАБЛИЦА  № 3 
3.1. ЦЕНИ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА КОНТЕЙНЕРИ В EUR  ЗА КОНТЕЙНЕР  

       (СТАНДАРТНИ КОНТЕЙНЕРИ) 

 

№ Вид операция 20′ Празни 20′ Пълни 40′ Празни 40′ Пълни 

1 Обработка кораби 

1.1 Кораб-стиф 44,35 55.40 48.60 63.85 

1.2 Стиф-кораб 44.35 55.40 48.60 63.85 

2 Шифтинги 

2.1 Кораб-кораб 27.80 36.10 32.00 40.15 

2.2 Кораб-кей-кораб 48.60 52.80 48.60 56.90 

2.3 Кораб-КТ-кораб 81.90 98.45 95.60 110.90 

2.4 Свободен шифтинг-    до 5 броя “bay to bay”  и 5 броя “през кей” 

3 Претоварни цени 

3.1 Кораб-кей/прев. ср. 27.80 29,05 27.80 33.30 

3.2 Кей/прев.ср.-кораб 27.80 29,05 27.80 33.30 
3.3 Прев. ср./земя-стиф 20.90 30.50 26.30 33.30 
3.4 Стиф-Прев. средство/земя 20.90 30.50 26.30 33.30 
3.5 Стиф-Земя 20.90 30.50 26.30 33.30 
3.6 Земя-Стиф 20.90 30.50 26.30 33.30 
4 Превозване в района на Пристанище Бургас 

4.1 Кей-КТ(контейнерен терминал)  2,90 4.20 4.20 4.20 
4.2 КТ-кей 2,90 4.20 4.20 4.20 
4.3 КТ-склад или      склад-КТ 

4.3.1 Същото прис танище 2,90 4.20 4.20 4.20 
4.3.2 Друго пристанище в района на ПБ  13.90 16.70 16.70 19.50 

4.3.3 База Лозово 32.10 32.10 32.10 32.10 
4.3.4 Безмитна зона 32.10 32.10 32.10 32.10 
4.3.5 Рибно пристанище, КРЗ „Порт Бургас’, БК-по възможност и договаряне 

5 Други операции и услуги 

5.1 Снемане, поставяне на капаци, понтони, на брой- EUR 13.90 на движение 

5.2 Премахване на етикети за опасен товар- EUR 9.60 на брой контейнер  

5.3 Измитане- EUR 10.80 на TEU 

5.4 Измиване, вкл. цената на използваната вода и цистерна- EUR 16.30 на TEU 

5.5 Укрепване или разкрепване на неспециализиран кораб-7.90 на човек/час 

5.6 Укрепване или разкрепване на товари в контейнер- съгласно чл. 40/2/ т.6 от Условия  и Цени на 

Прис танището  

5.7 Поставяне и снемане на фитинги на специализирани контейнеровози – EUR 3.15  на брой 

контейнер. При снемане на допълнителни укрепващи материали, като барсове и вериги се заплаща 

по EUR 6.80 на брой контейнер.  

5.8 „Сухо почистване на контейнер-EUR 26.50  на контейнер, включващо почистване и движенията на 

контейнера от/на стифа, свързани с почистването 

6 Съхранение (EUR/контейнер/ден) 

 Kакто е посочено в т.46 /4/ - складовата услуга е безплатна до 5 денонощия включително, като 
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денят на приемането не се брои. За съхранение за повече от 5 денонощия, за цялото време на 

съхранение след 5-то денонощие, се заплаща цена на контейнер на  денонощие  

6.1 В Пристанище Бургас 1,15 1,50 2,40 3.00 

 

Забележки и уточнения:  

1. Терминът “кей” в горепосочената таблица означава района на работния кей в обсега на обработващия 

кран. 

2. В Раздел № 4 връщането на контейнера на стифа след превозване е безплатно.  

3. Цените за съхрание на контейнери със запорирани и/или заложени товари се увеличават с 20% за времето 

на запора/залога. 

 

3.2. КОЕФИЦИЕНТИ 

За увеличение на цените за обработката на нестандартни контейнери и контейнери с опасни товари.  

Прилагат се към цените по Таблица 3.1 

№ Тип на контейнера и опасен товар (клас) Увеличение в % 

1. Опън топ, танк контейнери обикновени 0 

2. Овър хай, Овър сайд (за всяка страна), контейнери различни от стандарта 20’ и 40’ 10 

3. Контейнери ИМО клас 9 15 

4. Овър уейт, хладилни контейнери (пълни),  танк контейнери термични, контейнери 

ИМО класове 2, 4, 5, 8 

25 

5. Контейнери ИМО класове 3 и 6 40 

6. Контейнери ИМО класове 1 и 7 50 

Забележка: Ако в един контейнер има стифирани стоки от различен клас, се прилага по-високото завишение, 

което е предвидено.  

 

ТАБЛИЦА № 4 

ЦЕНИ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ НА ВОЕННА ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВО В EUR/БРОЙ  

№ Вид техника (собствен ход) Цена за една 

операция/брой 

1. Колесна техника 72,00 

2. Верижна техника 98,00 

3. Ремаркета 18,00 

4. Контейнери 20’ (кораб-стиф) 55.00 

5. Контейнери 40’ (кораб-стиф) 72,00 

6. Хеликоптери 127,00 

 

Забележки: Когато транспортните единици са натоварени с взривоопасни товари, цените се прилагат 

завишени със 100%. 

ТАБЛИЦА № 5 

ЦЕНИ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ В EUR/БРОЙ 

№ Вид техника Цена за една операция/брой 

1. Мотопеди и мотоциклети 4,40 

2. Леки автомобили на собствен ход 11,00 

3. Товарни автомобили на собствен ход 28,00 

4. Микробуси 17,00 

5. Леки автомобили с брегови кран 18,00 

6. Товарни автомобили (машини) с брегови кран-прилага се чл. 46 от Таблица №1 

 

*Забележка: За временен престой на превозни средства на територията на прис танището без присъствие на 

водач, преди или след натоварване на кораб, се заплаща по EUR 2,50 на денонощие за леки коли и 

микробуси и EUR 4,00 на денонощие за камиони(включително с ремарке). В този случай не се прилага 

Чл.46. /1/ и /2/. Пристанището не носи отговорност за липси, повреди и др. на такива превозни средства. 

  

ТАБЛИЦА № 6 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ, СЪПЪСТВАЩА ПРИСТАНИЩНА УСЛУГА – 

ПОЛЗВАНЕ НА ОФИСИ И ДРУГИ 

No Вид на услугата ед. м. Цена в EUR 

1.  Плотиране на плотер (медиа на клиента)  м2 3,00 
2. Плотиране на плотер - спец. хартия м2 4,30 
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3. Плотиране на плотер – паус м2 5,00 

4. Плотиране на плотер – фолио м2 12,00 

5. Принтиране на лазерен принтер - А4 бр. 0,60 
6. Създаване на плотерен файл  бр. 6,00 

7. Сканиране и запис на файл м2 50,00 

8. Заснемане на обекти – разстояние м 0,12 

9. Заснемане с тотална станция - точка бр. 12,00 
10. Заснемане с геодезически GPS - точка бр. 38,00 

11. Заснемане с навигационен GPS - точка бр. 6,00 

12. Трансформиране на координати - точка бр. 1,30 

13. Дигитализиране м2 75,00 
14. Издаване на скица бр. 31,00 

15. Проучване и проектиране на обекти - съгл. Ценоразписи 1-10 от 1985 г. за проектиране 

и проучване с К=1.00 16. Техническа консултация ч.ч. 25,00 

17. Консултации в бранша, анализи, проекти, справки 

специализирани преводи и др.-по договаряне 

по договаряне 

- 18.  Ползване на офиси* (базисна цена) или по експертна 

оценка 

Месец/ м2 5,90 

19.  Инс талационна цена за включване на един телефонен пост еднократна 25,00 

20.  Инс талиране на кафе машина  Месец/ м2 75,00 лв. 

* Забележка: Извършените от Прис танището при обслужване на ползвани офиси разходи за ел.енергия, вода, 

телефонни, телеграфни и др. услуги, се заплащат по действащите за тези услуги цени, завишени с 20% 

режийни.  
ТАБЛИЦА № 7 

ЦЕНИ ЗА ИЗДАВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОПУСКИ ЗА ДОСТЪП НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

«ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС» ЕАД  

 

8.1.  Пропуски /магнитни карти/за пешеходен достъп:   

Нови пропуски /магнитни карти/ Активиране на магнитни карти 

Период на валидност 
Цена 

/без ДДС/ 
Период на валидност 

Цена 

/без ДДС/ 

 1 ден 5,00 лв.  1 ден 1,00 лв. 

 2 дни 6,00 лв.  2 дни 2,00 лв. 

 3 дни 6.50 лв.  3 дни 2.50 лв 

 4 дни 7,00 лв.  4 дни 3,00 лв. 

 5 дни 7.50 лв.  5 дни 3.50 лв. 

 6 дни 8,00 лв.  6 дни 4,00 лв 

 7 дни 8.50 лв.  7 дни 4.50 лв. 

 8 дни 9,00 лв.  8 дни 5,00 лв. 

 9 дни 9.50 лв.  9 дни 5.50 лв. 

 10 дни 10,00 лв.  10 дни 6,00 лв. 

 1 месец 15,00 лв.  1 месец 11,00 лв. 

 1 година 100,00 лв.  1 година 96,00 лв. 

 

8.2.  Пропуски /магнитни карти/за пешеходен достъп, лек автомобил и микробус до 8 места:  

Нови пропуски /магнитни карти/ Активиране на магнитни карти 

Период на валидност 
Цена 

/без ДДС/ 
Период на валидност 

Цена 

/без ДДС/ 

 1 ден 6,00 лв.  1 ден 2,00 лв. 

 2 дни 7,00 лв.  2 дни 3,00 лв.  

 3 дни 8,00 лв.  3 дни 4,00 лв. 

 4 дни 9,00 лв.  4 дни 5,00 лв. 

 5 дни 10,00 лв.  5 дни 6,00 лв. 

 6 дни 11,00 лв.  6 дни 7,00 лв. 

 7 дни 12,00 лв.  7 дни 8,00 лв. 

 8 дни 13,00 лв.  8 дни 9,00 лв. 



Условия и цени на услугите на „Пристанище Бургас” ЕАД – 2015 г. 

   

  

 

 Стр. 17 от 17  

 9 дни 14,00 лв.  9 дни 10,00 лв. 

 10 дни 15,00 лв.  10 дни 11,00 лв. 

 1 месец 36,00 лв.  1 месец 32,00 лв. 

 1 година 300,00 лв.  1 година 296,00 лв. 

 

         8.3. Пропуски /магнитни карти/ за микробуси над 8 до 20 места и лекотоварни автомобили до 3.5т 

Нови пропуски /магнитни карти/ Активиране на магнитни карти 

Период на валидност 
Цена 

/без ДДС/ 
Период на валидност 

Цена 

/без ДДС/ 

 1 ден 8,00 лв.  1 ден 4,00 лв. 
 2 дни 10,00 лв.  2 дни 6,00 лв. 
 3 дни 12,00 лв.  3 дни 8,00 лв. 
 4 дни 14,00 лв.  4 дни 10,00 лв. 
 5 дни 16,00 лв.  5 дни 12,00 лв. 
 6 дни 18,00 лв.  6 дни 14,00 лв. 
 7 дни 20,00 лв.  7 дни 16,00 лв. 
 8 дни 22,00 лв.  8 дни 18,00 лв. 
 9 дни 24,00 лв.  9 дни 20,00 лв. 
 10 дни 26,00 лв.  10 дни 22,00 лв. 
 1 месец 50,00 лв.  1 месец 46,00 лв. 
 1 година 450,00 лв.  1 година 446,00 лв. 

 
            8.4. Пропуски /магнитни карти/ за автобуси над 20 места                  

Нови пропуски /магнитни карти/ Активиране на магнитни карти 

Период на валидност 
Цена 

/без ДДС/ 
Период на валидност 

Цена 

/без ДДС/ 

 1 ден 10,00 лв.  1 ден 6,00 лв. 
 2 дни 13,00 лв.  2 дни 9,00 лв. 
 3 дни 16,00 лв.  3 дни 12,00 лв. 
 4 дни 19,00 лв.  4 дни 15,00 лв. 
 5 дни 22,00 лв.  5 дни 18,00 лв. 
 6 дни 25,00 лв.  6 дни 21,00 лв. 
 7 дни 28,00 лв.  7 дни 24,00 лв. 
 8 дни 31,00 лв.  8 дни 27,00 лв. 
 9 дни 34,00 лв.  9 дни 30,00 лв. 
 10 дни 36,00 лв.  10 дни 32,00 лв. 
 1 месец 80,00 лв.  1 месец 76,00 лв. 
 1 година 600,00 лв.  1 година 596,00 лв. 

 

*Забележка: На физически лица, служители от фирми и търговски организации, осъществяващи своята 

дейност на територията на  „Пристанище Бургас” ЕАД, пропуските/магнитните карти/ се издават, при 

доказана необходимост срещу заплащане. 

Цената на магнитната карта /като носител/ е 4,00 лв. и е включена в цената на пропуска. 

Цената за смяна на стикер е 2,00 лв. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.66. /1/ С цел осигуряване на качествено обслужване на товарите и посрещане на нарас тващите 

изисквания на клиентите, Пристанището желае да получава регулярно техните мнения, отзиви и препоръки 

за съвместната работа. 

/2/  Настоящите „Условия и цени” влизат в сила, считано от 01.12.2014 г. и отменят дейс твието на “Условия 

и цени на услугите на „Прис танище Бургас ЕАД” - 2014 г.”, в сила от 01.01.2014 г.  

Настоящите „Условия и цени” са утвърдени с решение от 18.11.2014 г. на Съвета на директорите на 

“Пристанище Бургас” ЕАД.  


