РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩА
В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС”
Пристанища за обществен транспорт с национално значение
№ по ред, дата на
регистрация,
страницав
регистъра
№ 1/20.05.2005 г.
стр. 1 – 4 и 45 –
48

Пристанище/пристани
щен
терминал/наименован
ие
Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Бургас
Пристанищен терминал
Бургас-изток – 1

Пристанищен терминал
Бургас-изток – 1,
Обособена зона
МАРИНА ПОРТ
БУРГАС, която по
своето предназначение
отговаря на
характеристиките на
пристанище по чл. 108

Предлагани пристанищни
услуги

Типове обработвани
товари

Обработка на товари (товарене,
разтоварване, подреждане,
съхраняване, преопаковка,
вътрешнопристанищен превоз
на товари, контейнеризация,
деконтейнеризация);
пътнически услуги;
швартоване; снабдяване на
корабите с вода, комуникации и
електрическа енергия;
приемане и обработване на
отпадъци – резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекси I, IV и V от
МАРПОЛ 73/78)

неопасни генерални,
насипни, наливни, Ро-Ро
товари и контейнери;
опасни насипни и
генерални товари от клас
4, подклас 4.1 и 4.3; клас
5, подклас 5.1; клас 6,
подклас 6.1 по
Класификацията на ИМО

Швартоване; снабдяване на
корабите с вода, комуникации и
електрическа енергия;
приемане и обработване на
отпадъци – резултат от
корабоплавателна дейност
(съгласно Анекси V от
МАРПОЛ 73/78)

Номер и дата на
Наложени
валидно удостоверение ограничения на
за експлоатационна експлоатационната
годност
годност
№ 12005 от
няма
05.04.2018 г.

№ 32010 от
05.04.2018 г.

от ЗМПВВППРБ
№ 2/
Пристанище за
20.05.2005 г.
обществен транспорт с
стр. 5 – 8
национално значение
Бургас
Пристанищен терминал
Бургас-запад
№ 3/20.05.2005 г. Пристанище за
стр. 9 – 12
обществен транспорт с
национално значение
Бургас
Пристанищен терминал
Несебър

Обработка на товари и поща;
Швартоване;
Снабдяване на кораби с вода,
телефон и електрическа
енергия.

Обслужване на пътници;
Швартоване, приставане,
престояване на кораби;
Приемане и обработване на
отпадъци– резултат от
корабоплавателна дейност;
Снабдяване на корабите с вода,
телефон и електрическа
енергия.
№ 8/31.05.2011 г. Пристанище за
Обработка на товари –
стр. 29 – 32
обществен транспорт с товарене, разтоварване,
национално значение подреждане, съхранение,
Бургас
преопаковка,
Пристанищен терминал вътрешнопристанищен превоз;
Швартоване;
Бургас-изток – 2
Снабдяване на корабите с вода,
електрическа енергия и
комуникации;
Приемане и обработване на
отпадъци – резултат от
корабоплавателна дейност.

№ 9/06.10.2011 г. Пристанище за
Обработка (товарене,
стр. 33 – 36
обществен транспорт с разтоварване, съхраняване) на
национално значение опасни наливни товари (нефт,

Генерални товари;
наливни товари;
насипни товари;
Ро-Ро товари;
контейнери
-

№ 298 от
22.08.2013 г.

няма

№ 296 от
22.08.2013 г.

няма

Неопасни насипни
№ 12004/06.02.2015 г.
товари;
Част Б на УЕГ № 12004
неопасни наливни товари;
от 16.05.2018 г
неопасни генерални
Част Б на УЕГ № 12004
товари;
от 20.07.2018 г
неопасниРо-Ро товари;
контейнери;
опасни насипни, наливни,
генерални, Ро-ро товари и
контейнери от клас 1,клас
2, подклас 2.1, клас 3,
клас 4, подклас 4.1,4.2 и
4.3, клас 5, подклас 5.1 и
5.2, клас 6, подклас 6.1 и
6.2, клас 8 и клас 9 по
Класификацията на ИМО
Нефт, нефтопродукти и
№ 12001 от
други наливни опасни
10.11.2017 г.
товари от клас 3 по

няма

няма

Бургас
нефтопродукти и други
Класификацията на ИМО
Пристанищен терминал наливни товари) от клас 3 по
Класификацията на ИМО;
Росенец
швартоване, снабдяване на
корабите с електрическа
енергия и комуникации;
корабно бункероване;
техническо снабдяване и
услуги; снабдяване с
хранителни и други продукти;
приемане и обработване на
отпадъци - резултат от
корабоплавателна дейност;
поставяне на защитни
заграждения за
предотвратяване на разливи на
нефтени продукти и почистване
на морето от нефтени
замърсявания.

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение
№ по ред, дата на
регистрация,
страница в
регистъра
№ 1/20.05.2005 г.
стр. 141– 144 и
165 – 168

Пристанище/пристани
щен
терминал/наименован
ие
Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
„Порт България
Уест”

Предлагани пристанищни
услуги
Обработка на товари;
Пътнически услуги;
Швартоване;
Снабдяване на плавателните
съдове с електрическа енергия
и комуникации;

Типове обработвани
товари
Генерални товари;
насипни товари;
неопасни наливни товари;
Ро-Ро товари;
контейнери

Номер и дата на
Наложени
валидно удостоверение ограничения на
за експлоатационна експлоата-ционната
годност
годност
№ 22003 от
няма
24.10.2014 г.

Корабно бункероване с гориво,
смазочни материали и вода;
Приемане и обработване на
отпадъци– резултат от
корабоплавателна дейност
№ 2/20.05.2005 г. Пристанище за
Обработка на товари
Генерални товари;
стр. 145 – 148
обществен транспорт с
скрап;
регионално значение
нефтопродукти
„Бургаски
корабостроителници
южен кей – Л”
№ 3/20.05.2005 г. Пристанище за
Обработка на товари;
Генерални,
насипни,
стр. 149 – 152 и
обществен транспорт с Швартоване;
наливни неопасни товари
169 - 172
регионално значение
Снабдяване на корабите с вода, и контейнери, опасни
комуникации и електрическа
„Кораборемонтен
генерални и насипни
завод „Порт– Бургас” енергия;
товари клас 4 и 5 по
Приемане и обработване на
Класификацията
на
отпадъци – резултат от
ИМО,
техническо
корабоплавателна дейност
имущество клас 1 по
Класификацията на ИМО
и поща;
№ 4/20.05.2005 г. Пристанище за
Обработка на товари и поща;
Генерални товари;
стр. 153 – 156
обществен транспорт с Швартоване на плавателни
наливни товари от
регионално значение
съдове;
хранителен произход
„Трансстрой– Бургас” Снабдяване на плавателни
съдове с вода, електрическа
енергия и комуникации;
Приемане и обработване на
отпадъци– резултат от
корабоплавателната дейност
№5/06.04.2009 г. Пристанище за
Пътнически услуги;
стр. 157 – 160
обществен транспорт с Приставане, домуване и
регионално значение
престой на яхти за упражняване
на водни спортове и
„Царево”

№ 295 от
28.05.2013 г.

няма

№ 22007 от
15.03.2018 г.;

няма

№ 2002 от
24.07.2014 г.

няма

№ 275 от
05.07.2012 г.

няма

развлекателни програми.
№ 6/06.11.2012 г. Пристанище за
Пътнически услуги;
стр. 161 – 164
обществен транспорт с Швартоване;
регионално значение
Домуване, обслужване и
престой на рибарски кораби
„Ахтопол”
№ 7/31.07.2014 г. Пристанище за
Обслужване на пътници;
стр. 173 – 176
обществен транспорт с Швартоване;
регионално значение
Снабдяване на плавателните
съдове с вода, електрическа
„Поморие”
енергия и комуникации;
Приемане и обработване на
отпадъци – резултат от
корабоплавателната дейност
Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
„Поморие”,
Обособена зона за
обслужване на
риболовни кораби
Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
„Поморие”,
Обособена зона за
обслужване на яхти и
други плавателни
съдове за спорт,
туризъм и развлечение

-

№ 284 от
12.10.2012 г.

няма

-

№ 22001 от
10.07.2014 г.

няма

№ 32001 от
10.07.2014 г.

№ 42001 от
10.07.2014 г.

Рибарски пристанища по смисъла на чл. 107 от ЗМПВВППРБ
№ по ред, дата на
регистрация, стр.
в регистъра
№ 2/20.05.2005 г.
стр. 185 – 188

№ 4/13.03.2009 г.
стр. 193 – 196

№ 5/06.11.2012 г.
стр. 197 – 200

№ 6/28.04.2010 г.
стр. 201 – 204
№ 7/04.02.2011 г.
стр. 205 – 208

Пристанище
/пристанищен
терминал
/наименование
Рибарско
пристанище „Порт
България Уест”

Предлагани пристанищни
услуги

Швартоване, домуване и
престой на риболовни кораби
и лодки с цел разтоварване
на прясна риба, приемане и
обработване на отпадъцирезултат от
корабоплавателна дейност.
Рибарско пристанище Приставане и престой на
рибарските кораби с цел
„Мичурин”
разтоварване на прясна риба,
без рибата да се обработва на
място.
Рибарско
Швартоване и снабдяване на
пристанище
корабите с вода,
електрическа енергия и
„Сарафово”
комуникации.
Приемане и обработване на
отпадъци - резултат от
корабоплавателната дейност
Рибарско пристанище Домуване или приставане на
рибарски кораби с цел
„Пристанище
разтоварване на прясна риба
Созопол”
Рибарско пристанище Домуване или приставане на
рибарски кораби с цел
„Поморие"
разтоварване на прясна риба
и аквакултури.

Типове обработвани товари

Номер и дата на
валидно
удостоверение за
експлоатационна
годност
№ 42003 от
30.03.2015 г.

Наложени
ограничения на
експлоатационната годност

№ 160 от
05.07.2012 г.

няма

№ 42004 от
24.07.2015 г.

няма

№ 178 от
07.08.2013 г.

няма

№ 42001 от
24.06.2014 г.

няма

няма

№ 8/28.06.2011 г.
стр. 209 – 212
№ 9/05.07.2012 г.
стр. 213 – 216

№ 10/20.09.2018 г.
стр. 217 – 219

Рибарско пристанище Домуване или приставане на
рибарски кораби с цел
„Черноморец”
разтоварване на прясна риба,
без обработката и на място.
Рибарско пристанище Приставане и престой на
рибарски кораби с цел
„Северна буна –
разтоварване на прясна риба,
Несебър”
без рибата да се обработва на
място.
Рибарско пристанище Приставане и престой на
рибарски кораби с цел
„Созопол”
разтоварване на прясна риба,
без рибата да се обработва на
място.

№ 175 от
25.04.2013 г.

няма

№ 42007 от
15.03.2018 г.

няма

№ 42012 от
22.08.2018 г.

няма

Яхтени пристанища по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ
№ по ред, дата на
регистрация, стр.
в регистъра

Пристанище
/пристанищен
терминал
/наименование

№ 1/20.05.2005 г.
стр. 241 – 244

Яхтено пристанище
„МАРИНА ПОРТ
СОЗОПОЛ”

№ 2/20.05.2005 г.
стр. 245 – 248 и 269
– 272

Яхтено пристанище
към Национална
ветроходна базаНесебър

№ 3/20.05.2005 г.
стр. 249 – 252

Яхтено пристанище
„Дюни”

№ 4/22.02.2007 г.
стр. 253 – 256

Яхтено пристанище
„Марина Диневи”

№ 5/24.11.2008 г.
стр. 257 – 260

Яхтено пристанище
„Марина Несебър”

Предлагани пристанищни
услуги

Приставане, домуване и
престой на яхти и лодки с
цел извършване на
развлекателна и
туристически дейности
Приставане, домуване и
престой на яхти за
упражняване на водни
спортове и развлекателни
програми.
Приставане, домуване и
престой на яхти за
упражнявани на водни
спортове и развлекателни
програми
Приставане, домуване и
престой на яхти за
упражняване на водни
спортове туризъм и
развлекателни програми;
предоставяне на
електричество, вода, кабелна
телевизия и интернет
Приставане, домуване и
престой на яхти за
упражняване на водни

Типове обработвани товари

Номер и дата на
валидно
удостоверение за
експлоатационна
годност
№ 176 от
22.05.2013 г.

Наложени
ограничения на
експлоатационната годност

№ 32005 от
05.04.2018 г.

няма

няма

№ 32002 от
17.07.2014 г.

няма

№ 172 от
18.12.2012 г.

няма

№ 159 от
04.04.2012 г.

няма

№ 6/05.10.2009 г.
стр. 261 – 264

Яхтено пристанище
„Марина Созопол”

№ 7/05.07.2012 г.
стр. 265 – 268

Яхтено пристанище
„Северно
пристанище –
Несебър”

№ 8/14.11.2018 г.
стр.273 – 276

Яхтено пристанище
„Китен”

спортове и развлекателни
програми.
Приставане, домуване и
престой на яхти за
упражняване на крайбрежни
и международни плавания,
водни спортове и
развлекателни програми
Приставане, домуване и
престой на яхти за
упражняване на водни
спортове и развлекателни
програми
Домуване или приставане на
яхти и други плавателни
средства за спорт, туризъм и
развлечение

№177 от
28.05.2013 г.

няма

№ 32009 от
15.03.2018 г.

няма

№ 32013 от
25.10.2018 г.

няма

Пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 от ЗМПВВППРБ
№ по ред, дата на
регистрация, стр.
в регистъра
№ 3/20.05.2005 г.
стр. 349 - 352

Пристанище
/пристанищен
терминал
/наименование
Пристанище със
специално
предназначение
„Бургаски
корабостроителници”

Предлагани пристанищни
услуги

Извършване на дейности,
технологично свързани с
производствения процес на
корабостроителното и
кораборемонтното
предприятие

Типове обработвани товари

-

Номер и дата на
валидно
удостоверение за
експлоатационна
годност
№ 52003 от
05.04.2018 г.

Наложени
ограничения на
експлоатационната годност
няма

Специализирани пристанищни обекти по смисъла на чл. 111а и 111б от ЗМПВВППРБ
№ по ред, дата на
регистрация, стр. в
регистъра
№ 1/10.06.2014 г.
стр. 353 – 356
№ 2/10.06.2014 г.
стр. 357 – 360

Специализиран
пристанищен обект/
наименование
Специализиран
пристанищен обект
„Пристан на Мост”
Специализиран
пристанищен обект
Пристан за малки
плавателни съдове
на остров „Света
Анастасия”

Вид и предназначение
Пристан за кораби за
сезонен превоз на
пътници.
Пристан за кораби за
сезонен превоз на
пътници.

Номер и дата на валидно
Удостоверение за
експлоатационна годност
№ 62002 от
30.05.2014 г.

Наложени ограничения на
експлоатационната годност

№ 62001 от
30.05.2014 г.

няма

няма

