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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", 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. 

7. За ползване на закрита складова площ (хале) на територията на яхт-клуба, за съхранение на оборудване, се 

заплаща, както следва: за всяко хале по отделно - 1, 2 или 3 - месечна цена в лева/ EUR, определена от 

независим лицензиран оценител /експертна оценка/. При предоставянето на услугата на юридически лица с 

нестопонска цел за осъществяване на общественополезна дейност в направление ветроходс тво, същите 

ползват 50 на сто намаление. (Услугата е приета с решение на Съвета на Директорите на „Пристанище 

Бургас”ЕАД от дата 25.02.2016г.). 

/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. 

/3/ За ползване на хелинг в едната посока се заплаща цена от 6 лв на плавателно средство, а в двете посоки се 

заплаща 10 лв на плавателно средство.  

Забележка: Услугата се отнася само за клиенти, които нямат договор  за котвена стоянка и/или извадено или 

съхранявано плавателно средство на кея или в тила.  

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 
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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. 

/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 

до 15 м. 9,90 71,50 165,00 

от 16 м до 50 м. 13,50 95,00 238,00 

над  51 м 40,00 280,00 701,00 

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”. 

  


