
РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ 
    Пристанищни оператори в района на Дирекция "Морска администрация - Варна" 

                                                                 Пристанища за обществен транспорт с национално значение 
    № по ред, дата на     Пристанища /терминали/,  

регистрация Оператор   оперирани от приста- 
стр. в регистъра Предоставяни пристанищни услуги Адрес на оператора нищния оператор 

№ 3 / 07.10.2005 г. "Пристанище Варна" ЕАД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т. 2 и т. 3 от  
ЗМПВВППРБ 
Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, 
съхранение, преопаковане, контейнеризация и 
деконтейнеризация) на неопасни генерални, 
насипни, наливни и Ро-Ро товари, и контейнери; 
Обработка (товарене, разтоварване и подреждане) 
на опасни генерални, насипни, наливни, Ро-Ро 
товари и контейнери от клас 1, подкласове 1.1 – 1.6 
по Класификацията на IMO;  
Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, 
съхранение, преопаковане, контейнеризация и 
деконтейнеризация) на опасни генерални, насипни, 
наливни, Ро-Ро товари и контейнери от клас 4, 
подкласове 4.1 и 4.2, клас 5, подклас 5.1; клас 8 и 
клас 9 по Класификацията на IMO. 
  
Морско- технически пристанищни услуги по чл. 116, 
ал.2, т.1 и ал.3 т.2 от ЗМПВВППРБ 
Швартоване, снабдяване на корабите с ел.енергия и 
комуникации, снабдяване с хранителни и други 
продукти  

9000, гр. Варна 
пл. "Славейков" № 1 
тел. 052 692232, факс: 052 
632953 
  
  

Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Варна: 
терминал Варна изток 
терминал Варна запад 
 

стр. 9 
№ 3/ 
24.09.2014 г. 
  

   

  

№ 4 / 07.10.2005 г. 
стр. 13 

"Пристанище Леспорт" ЕАД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т. 2 от 
ЗМПВВППРБ 
Пристанищният оператор е прекратил дейността си 
поради отдаване на пристанището на концесия 

9000, гр. Варна Пристанищен терминал  
"Леспорт" от пристанище за 
обществен транспорт с  
национално значение Варна 

Западна промишлена зона, 
П.К. 232 

  тел. 483011, факс: 482396 
    

№ 5 / 29.05.2006 г. "Порт Балчик" АД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т. 1 и т. 2   
от ЗМПВВППРБ: обработка на генерални товари, 
насипни, растителни наливни товари и поща 

гр. Балчик, Област Добричка 
ул. "Приморска" № 28 
тел. 0597 76752, факс: 0579 
72024 

Пристанищен терминал  
"Балчик" от пристанище за  
обществен транспорт с  
национално значение Варна 

стр. 17 

  



      

№ 6 / 01.06.2006 г. "Пристанище Леспорт" АД  

Пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т. 2   
 от ЗМПВВППРБ: обработка на генерални, насипни и 
РО-РО товари, растителни хранителни наливни 
товари, празни 20-футови контейнери от/на стиф и 
поща – товарене, разтоварване, подреждане, 
съхранение, преопаковка и вътрешнопристанищен 
транспорт; 
 
морско-технически пристанищни дейности и услуги 
по чл. 116, ал. 3, т. 2 във връзка с ал.2, т.1 от 
ЗМПВВППРБ: швартоване, снабдяване на корабите с 
електрическа енергия и вода 

9000, гр. Варна 
кметство Тополи, Западна 
промишлена зона, п.к. 237 
тел. 052 730111 
факс: 052 730112 

Пристанищен терминал  
"Леспорт" от пристанище за 
обществен транспорт с  
национално значение Варна 

стр. 21 
  

  

      
        

№15/05.12.2016 г. 
стр.61 

Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура” 
Пристанищни услуги по чл.116, ал.2, т.2 от 
ЗМПВВППРБ: обработка на опасни наливни товари 
от клас 3 по класификацията на IMO – товарене и 
разтоварване; 
 
морско-технически пристанищни услуги - по чл. 116, 
ал.3, т.2 във връзка с ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ: 
швартоване, снабдяване на корабите с ел.енергия и 
вода, приемане и обработване на отпадъци – 
резултат от корабоплавателна дейност по Анекс I, IV 
и V от конвенция MARPOL 73/78 

Град София, Район „Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №69, 
тел.:(+359 2 807 99 99) 
факс:(+359 2 807 99 66) 
имейл: office@bgports.bg 

Пристанищен терминал „Петрол” от 
пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Варна 
 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Пристанища за обществен транспорт с регионално значение 

    № по ред, дата на     Пристанища /терминали/,  

регистрация Оператор   оперирани от приста- 
стр. в регистъра Предоставяни пристанищни услуги Адрес на оператора нищния оператор 

№ 1 / 23.08.2017 г. 
стр.69 

"Поддържане чистотата на морските води" АД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т. 2: 
Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, 
съхранение) на генерални и насипни товари, в т.ч. 
опасни товари от клас 4.2 и клас 5.1 от 
Класификацията на IMO, и контейнери; 
 Извършване на товаро-разтоварни дейности с 
нефтоналивни товари от/на танкери и сухопътни 
превозни средства; 
Морско-технически пристанищни услуги по чл. 116, 
ал.3, т.2 във връзка с ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ: 
швартоване, снабдяване на корабите с електрическа 
енергия и вода, приемане и обработване на 
отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, 
по Анекси I, IV и V от MARPOL 73/78 

9000, гр. Варна, Южна 
промишлена зона,  
Терминал за базови масла 

Пристанище за обществен 
транспорт с регионално  
значение  "ПЧМВ" 
Терминал за базови масла от  
ПОТРЗ "ПЧМВ" 

 
  

 

тел.  052 630626, факс: 052 
630629 

      
      

№ 2 / 26.05.2005 г. 
стр. 5 

"Одесос ПБМ" АД 

9000, гр. Варна 
Южна промишлена зона 
тел. 052 686540, факс: 052 
686541 

Пристанище за обществен транспорт с 
регионално значение „Одесос ПБМ“ Пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т. 2 от 

ЗМПВВППРБ: обработка на генерални, насипни 
товари и контейнери 

    

№ 19/ 01.07.2019г. 
стр. 81 – 82,  
стр. 109 -110 

„Пристанище ТЕЦ Езерово”ЕАД 
Пристанищни услуги по чл. 116, ал.3, т. 2 във връзка с 
ал.2, т.2  от ЗМПВВППРБ – обработване на насипни (в 
т.ч. зърнени товари в насипно състояние), генерални 
товари, контейнери и поща – товарене, 
разтоварване, съхранение, подреждане, пакетиране, 
сепариране на партиди, преопаковане, контрол за 
количеството на товарите и състоянието на 
опаковките, в т.ч. дребни ремонти по опаковките на 
товарите и вътрешнопристанищен превоз. 

област Варна, община 
Белослав, село Езерово, 
площадка на „ТЕЦ Варна”, 
п.к.9168, тел.(+359 52) 6656 
411, 6656  311, факс (+359 52) 
6656 371,  
e-mail: info@varna-tpp.com 

Пристанище за обществен 
транспорт с регионално 
значение "ТЕЦ Езерово" 



                                                     
                                                      Пристанищни оператори по смисъла на  чл.117а от ЗМПВВППРБ 
 

№ по ред, дата 
на 
регистрация 
стр. в регистъра 

Оператор 
Предоставяни пристанищни услуги 

Адрес на оператора Пристанища /терминали/, 
оперирани от приста- 
нищния оператор 

№12/28.07.2014 г.  
стр.49 
 

"ВИ ТИ СИ " АД 
Пристанищни услуги по чл. 117а от ЗМПВВППРБ –
швартоване  
 

гр.Варна, район „Одесос” , 
Морска гара, ет.1 
 

ПСП „Булярд Корабостроителна 
индустрия“ 

№15/13.08.2018 г. 
стр.61 и стр.89 

Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура” 
Пристанищни услуги по чл.116, ал.2, т.1 и чл. 116, 
ал.3, т. 2 от ЗМПВВППРБ- морско- технически 
пристанищни услуги „швартоване” и „снабдяване на 
корабите с вода, телефон и електрическа енергия” 

Град София, Район „Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №69, 
тел.:(+359 2 807 99 99) 
факс:(+359 2 807 99 66) 
имейл: office@bgports.bg 

Пристанище за обществен 
транспорт с регионално 
значение "ТЕЦ Езерово" 

№20/14.02.2019г. 
стр.85      

„Полихим – СС”ЕООД 
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 във връзка 
с чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ – приемане и 
обработване на отпадъци – резултат от 
корабоплавателна дейност, по Анекс I към MARPOL 
73/78 

Област София, община 
Столична, гр. София, район 
Триадица, ул. „Дедеагач” № 
17, бл.12, ап. 45 
Адрес на кореспонденция: 
Град София 1516, община 
Столична, ул. „Подграмада” 
№11 
еmail: polihim@abv.bg 
телефони: 0897962435 
                     029591545 
Факс:           029591545 

Пристанище за обществен 
транспорт с регионално 
значение "ТЕЦ Езерово" 

№21/08.04.2019г. 
стр.93 

„Север Експорт” ООД 
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 във връзка 
с чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ – швартоване, 
снабдяване на корабите с вода и електрическа 
енергия, приемане и обработване на отпадъци – 
резултат от корабоплавателна дейност, по Анекси I, 
IV и V към MARPOL 73/78 

Област Варна, община Варна, 
град Варна, район Аспарухово, 
ж.к. Южна промишлена зона, 
офис на „Север Експорт”ООД 
№ 1 

Рибарско пристанище „Север Експорт” 

mailto:polihim@abv.bg


№22/12.04.2019г. 
стр.97 

„ЮТА ДИК” ООД 
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 във връзка 
с чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ – швартоване. 

гр.Варна, п.к.9000, район 
„Одесос”, ул. „Александър 
Дякович” № 45, вх. В, ет. 5, 
офис 11. 

Пристанище със специално 
предназначение „Булярд” 

№23/19.04.2019г. 
стр.101 

„БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ”АД 
Морско-технически пристанищни услуги по чл. 116, 
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 от 
ЗМПВВППРБ – снабдяване на корабите с вода и 
електрическа енергия, приемане и обработване на 
отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност 
(съгласно Анекс I, IV и V към МАРПОЛ 73/78). 

Област Варна, община Варна, 
град Варна, район „Одесос”, 
Южна промишлена зона 

Пристанище със специално 
предназначение „Булярд” 

№24/26.08.2019г. 
стр.117 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ 
И СИНЯ ЗОНА” 
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 във връзка 
с чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ – швартоване, 
снабдяване на корабите с вода и електрическа 
енергия, приемане и обработване на отпадъци – 
резултат от корабоплавателна дейност, по Анекс V 
към MARPOL 73/78 

гр.Варна, п.к.9000,  
район „Одесос”,  
ул. „Александър Рачински” 
 № 29 

Рибарско пристанище „Варна” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Пристанищни оператори по смисъла на  117б от ЗМПВВППРБ  
 
    № по ред, дата на     Пристанища /терминали/,  

регистрация Оператор   оперирани от приста- 
стр. в регистъра Предоставяни пристанищни услуги Адрес на оператора нищния оператор 

№ 8 / 12.03.2014 г. 
стр. 33 

"Параходство Български морски флот" АД 

Пристанищни услуги по чл. 117б от ЗМПВВППРБ – 
буксировка 

Варна 9000; община Варна, 
район    
Приморски, бул. "Приморски" 
№ 1;   

    
тел. 052 633100, факс: 052 
633033;    

    e-mail - office@ndvbul.com   

№9 /10.05.2014 г. 
стр.27 

"Поддържане чистотата на морските води" АД 
Пристанищни услуги по чл. 117б от ЗМПВВППРБ - 
приемане и обработване на отпадъци-резултат от 
корабоплавателна дейност, поставяне на бонови 
заграждения. 
  

гр.Варна, район Аспарухово, 
Южна промишлена зона, 
Терминал 
за базови масла 

 - приемане и обработване на отпадъци-
резултат 
от кораболавателна дейност: 

  Варна-изток, Варна-запад, Леспорт,  
      Балчик, Фериботен комплекс-Варна,  

      
ТЕЦ-Варна, Петрол, ПЧМВ-Варна, Одесос 
ПБМ, 

      
Терминал за базови масла, Строителен 
технически 

      
флот, ПЧМВ, КРЗ Одесос, МТГ-Делфин, 
Марианопол, 

      
Булярд, Терем-КРЗ Фл.арсенал, Булпорт 
Логистика 

       - поставяне на бонови заграждения 

№10/ 11.07.2018 г. 
стр.41 

"ПОРТОВИ ФЛОТ 99 "ЕАД 
Пристанищни услуги по чл.116, ал.3, т.1 във връзка с 
ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ – морско-техническа 
пристанищна услуга „буксировка”. 

гр.София, район Връбница, ул. 
3020-та 
№34, Индустриална зона 
"Орион" №1, 
ет.6 

 В пристанищата, намиращи се в района 
на териториалната компетентност на 
дирекция „Морска администрация – 
Варна”. 
  

      
  
 

          



№11/ 14.07.2014 г.  

стр.45 

 

"ПЕТРОМАР" АД 
Пристанищни услуги по чл. 117б от ЗМПВВППРБ – 
корабно бункероване с гориво, смазочни материали 
 

гр.Варна 9000, ул. „Цар 
Симеон I” № 32 
 
 

  
 

№12/ 28.07.2014 г.  

стр.49 

 

"ВИ ТИ СИ " АД 
Пристанищни услуги по чл. 117б от ЗМПВВППРБ- 
буксировка  
 

гр.Варна, район „Одесос” , 
Морска гара, ет.1 
 
 

  
 
 
 

№13/ 23.09.2014 г.  

стр.53 

 

"БЛЕК СИЙ ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД 
Пристанищни услуги по чл. 117б от ЗМПВВППРБ - 
корабно бункероване с гориво, смазочни материали 
 

гр.Варна 9000, ул.”Никола 
Вапцаров” № 3, ет.7, офис 19 
 

  
 
 
 

№14/ 08.07.2016 г.  

стр.57 

 

"БОН МАРИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " АД 
Пристанищни услуги по чл. 117б от ЗМПВВППРБ - 
буксировка 
 
 

гр.Варна  9000, ул. ”Вардар” № 
3, тел: (+359 52) 687 200, (+359 
882) 558 840, (+359 882) 655 
965; факс (+359 52) 601 130, e-
mail: 
bminternational@bonmar.bg 

  
 
 
 

 

№16/19.06.2017 г. 

стр.65 

 

„ГАЛАКСИ ЕКО СЪРВИСИС” ЕООД 
Пристанищни услуги по чл.117 б от ЗМПВВППРБ - 
корабно бункероване с гориво, смазочни материали 

 
 

гр.Варна, район „Одесос”, ул. 
„Петко Каравелов” №3 
 
 

 

№17/19.01.2018г. 

стр.73 

 

„ЕКИПМАР"ЕООД 
Пристанищни услуги по чл.116, ал.3, т.1 във връзка с 
ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ – морско-техническа 
пристанищна услуга „приемане и обработване на 
отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност” 
по отношение на отпадъци по Анекс V към MARPOL 
73/78. 

Град Сливен, 8800, 

ул.Патриарх Евтимий” №11, 

ekipmar@abv.bg 

  

В пристанищата, намиращи се в района 

на териториалната компетентност на 

дирекция „Морска администрация – 

Варна, съгласно приложения списък. 

 

№18/06.06.2018г. 

стр.77 

„ЕЙЧ ЕЙЧ БРАДЪРС МЕРИТАЙМ”ЕООД  

Пристанищни услуги по чл.116, ал.3, т.1 във връзка с 

ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ – морско-технически 

пристанищни услуги „снабдяване на корабите с вода 

и други продукти”.  

 

град Варна, 9000,                        

ул. „Македония” № 29 А 

 

В пристанищата, намиращи се в района 

на териториалната компетентност на 

дирекция „Морска администрация – 

Варна”. 

 


