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РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ 

 

В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС” 
 

Пристанища за обществен транспорт с национално значение 
 

№ по ред, дата на 

регистрация стр. в 

регистъра 

 

Оператор - Предоставяни пристанищни услуги 

 

Адрес на оператора 

 

Пристанища /терминали/, 

оперирани от пристанищния 

оператор 

№ 1/10.10.2005 г. 

стр. 1 
„ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС” ЕАД 

Предоставя пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 - 3 от 

ЗМПВВППРБ: обработка (товарене, разтоварване, 

подреждане, съхраняване, преопаковка, 

вътрешнопристанищен превоз на товари, контейнеризация, 

деконтейнеризация) на неопасни генерални, насипни, 

наливни, Ро-Ро товари и контейнeри; 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; 

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). 

 

гр. Бургас 

ул. „Княз Батенберг” № 1 

тел.: 056/822222 

факс: 056/822156 

Пристанищен терминал „Бургас-

Изток – 1” от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Бургас 

 

№ 11/01.08.2011 г. 

стр. 41 
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от 

ЗМПВВППРБ: обработка (товарене, разтоварване, 

съхраняване) на опасни наливни товари (нефт, 

нефтопродукти и други наливни товари) от клас 3 по 

Класификацията на ИМО; швартоване; снабдяване на 

корабите с електрическа енергия и комуникации; корабно 

бункероване; техническо снабдяване и услуги; снабдяване с 

гр. Бургас 

п.к. 8104 

тел.: 05511 2600 

факс: 05511 5555 

Пристанищен терминал 

„Росенец” от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Бургас 
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хранителни и други продукти; приемане и обработване на 

отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност; поставяне 

на защитни заграждения за предотвратяване на разлив на 

нефтени продукти и почистване на морето от нефтени 

замърсявания. 

№ 12/10.01.2012 г. 

стр. 45 
„БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД  
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от 

ЗМПВВППРБ: Обработка (товарене, разтоварване, 

подреждане, съхранение, преопаковка, 

вътрешнопристанищен превоз) на неопасни генерални, 

насипни, наливни и Ро-Ро товари и контейнери и на опасни 

насипни, наливни генерални товари, Ро-ро товари и 

контейнери от: клас 1, подклас 1.2, 1.3, 1.4, и 1.6; клас 2, 

подклас 2.1, 2.2 и 2.3; 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; швартоване; снабдяване 

на корабите с вода електрическа енергия и комуникации; 

приемане и обработване на отпадъци-резултат от 

корабоплавателна дейност. 

гр. Бургас 

ул. „Княз Александър 

Батенберг” №1 

тел.: 056 840033 

факс: 056 841678 

Пристанищен терминал „Бургас-

Изток – 2” от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Бургас 

Пристанищен терминал „Бургас-

Запад” от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Бургас 

№ 19/07.08.2014 г. 

стр. 73 
„ВОДМАР” ЕАД  

Пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 и ал. 2, 

т. 1 и т. 3 и от ЗМПВВППРБ: пътнически услуги; 

 швартоване на плавателни съдове; снабдяване на 

плавателните съдове с вода; електрическа енергия и 

комуникации; приемане, събиране и предварително 

съхранение на битови отпадъци на мястото на образуване. 

гр. София  

п.к. 1606 

район „Красно село”, 

ул. „Шандор Петьофи”   

№ 13-15 

Пристанищен терминал 

„Несебър” от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Бургас 

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение 
 

№ 2/12.02.2018 г. 

стр. 5 
„ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ” АД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 и ал. 3, т. 2 

във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ: обработка на 

генерални, насипни, неопасни наливни, Ро-Ро товари и 

контейнери; пътнически услуги; швартоване на плавателни 

съдове; снабдяване на плавателните съдове с електрическа 

енергия и комуникации; корабно бункероване (гориво, 

гр. Бургас  

ул. „Индустриална” № 3 

тел.: 056/871650 

факс: 056/871655 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Порт България Уест” 
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смазочни материали и вода) 

№ 4/10.05.2005 г. 

стр. 13 
„КРЗ Порт Бургас” АД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 от 

ЗМПВВППРБ: Обработка (товарене, разтоварване, 

подреждане, съхранение и т.н.) на генерални, насипни, 

наливни неопасни товари и контейнери, опасни генерални и 

насипни товари клас 4 и 5 по Класификацията на ИМО, 

техническо имущество клас 1 по Класификацията на ИМО и 

поща; швартоване; снабдяване на корабите с вода, 

комуникации и електрическа енергия; 

гр. Бургас  

ул. „Индустриална” № 3 

тел.: 056/849006 

факс: 056/842608 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Кораборемонтен завод Порт-

Бургас” 

№ 8/30.08.2010 г. 

стр. 29 
„АЛСИ” ЕООД 

За предоставяне на достъп до пазара на пристанищни услуги 

по чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМПВВППРБ: обработка 

(товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, 

преопаковка, вътрешнопристанищен превоз) на насипни и 

генерални неопасни товари и опасни: генерални товари от 

клас 1; клас 4, подклас 4.1; клас 5, подклас 5.1 по 

Класификацията на ИМО; насипни товари клас 4, подклас 

4.1 по Класификацията на ИМО и наливни товари клас 2 и 3 

по Класификацията на ИМО; швартоване; снабдяване на 

корабите с комуникации и електрическа енергия; корабно 

бункероване с гориво, смазочни материали и вода; 

техническо снабдяване и услуги; снабдяване с хранителни и 

други продукти; буксировка (влачене или тласкане); 

приемане и обработване на отпадъци – резултат от 

корабоплавателна дейност (съгласно Анекс I, IV и V от 

МАРПОЛ 73/78) 

гр. Бургас 

ул. „Пробуда” №79-81 

тел.: 056/880037, 880199, 

0899914333 

факс: 880109 

 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Бургаски корабостроителници 

южен кей – Л” 

№ 10/17.06.2011 г. 

стр. 37 
Общинско предприятие „Пристанище” 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 3 от 

ЗМПВВППРБ: пътнически услуги; швартоване; снабдяване 

на корабите с вода, електрическа енергия и комуникации; 

корабно бункероване с гориво и смазочни материали 

гр. Царево,  

област Бургас,  

община Царево 

п.к. 8260,  

р-н Пристанище 

тел.: 0590 52022 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Царево” 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Ахтопол” 
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факс: 0590 52012 

№ 18/24.07.2014 г. 

стр. 69 
Общинско предприятие „Стопанисване и управление на 

общински имоти” 

Пътнически услуги; швартоване на плавателните съдове; 

снабдяване на плавателните съдове с вода, електрическа 

енергия и комуникации 

обл. Бургас, гр. Поморие 

п.к. 8200 

ул. „Княз Борис I” № 96А 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Поморие”  

№ 23/13.05.2015 г. 

стр. 89 

„ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ – БУРГАС” ЕООД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от ЗМПВВППРБ: 

Обработване на неопасни товари – генерални, наливни 

товари от хранителен произход и насипни товари (дърва  и 

скрап) и поща - швартоване, снабдяване на корабите с вода, 

електрическа енергия и комуникации; приемане и 

обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна 

дейност (съгласно Анекс I, IV и V от МАРПОЛ 73/78) 

гр. Бургас 

п.к. 8000, 

 ул. „Успенска” № 8 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Трансстрой – Бургас” 

 

Пристанищни оператори по смисъла на чл. 117а и 117б 

 
№ 6/10.05.2014 г.                                                       

стр. 21 
„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ  

ВОДИ” АД  
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 от ЗМПВВППРБ - 

морско-технически услуги „приемане и обработване на 

отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност” и 

„поставяне на бонови заграждения” 

 

гр. Варна, район 

„Аспарухово”, Южна 

промишлена зона, 

Терминал за базови масла 

Пристанища за обществен 

транспорт с национално 

значение: „Бургас Изток - 1”, 

„Бургас Изток - 2”,  

„Несебър”, „Росенец”. 

Пристанища за обществен 

транспорт с регионално 

значение: „Порт България 

Уест”, „Бургаски 

корабостроителници южен кей 

–Л”, „Кораборемонтен завод 

Порт – Бургас”, „Трансстрой-

Бургас” 

№ 7/20.11.2008 г. 

стр. 25 
„СПЕКТА АУТО” ООД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 2 от 

ЗМПВВППРБ - морско-техническа услуга „приемане и 

обработване на отпадъци-резултат от корабоплавателна 

гр. Бургас 

ул. „Индустриална” № 9 

тел.: 0888273341 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално 

значение „Поморие” 
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дейност”. 

№ 13/01.03.2014 г. 

№ 13/14.11.2017 г. 

№ 13/06.01.2020 г. 

стр. 49 

„ЕКИПМАР” ЕООД 

Пристанищна услуга по чл. 116, ал. 3,  т. 1, във връзка с ал. 

2, т. 1 от ЗМПВВППРБ - приемане и обработване на 

отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, по Анекс 

I, IV и V към МАРПОЛ 73/78 

град Сливен, 8800, ул. 

„Патриарх Евтимий” № 11 

Пристанищата намиращи се в 

района на действие на дирекция 

„Морска администрация - 

Бургас” 

№ 14/28.04.2014 г. 

№ 14/23.01.2017 г. 

стр. 53 

 

„ОКЕАН ШИПИНГ” ООД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ - 

морско-техническа услуга „приемане и обработване на 

отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност” 

гр. Бургас 

п.к. 8000, община Бургас, 

ул. „Велико Търново”        

№ 14 

„КРЗ Порт - Бургас”, „Порт 

България Уест”, „Трансстрой - 

Бургас” 

№ 15/19.05.2014 г. 

стр. 58 
„БУРГАС ТАГ СЪРВИС” ЕООД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 от ЗМПВВППРБ - 

морско-техническа услуга „буксировка” в пристанищата в 

района на Д”МА-Бургас” 

гр. Бургас                           

п.к. 8000, община Бургас, 

ул. „Александър Батенберг” 

№ 1   

Пристанищата намиращи се в 

района на действие на дирекция 

„Морска администрация - 

Бургас” 

№ 16/13.06.2014 г. 

№ 16/31.07.2018 г. 

№ 16/13.11.2018 г. 

 

стр. 61 

„ПОРТ ФЛОТ – БУРГАС” АД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ - 

морско-техническа услуга „буксировка”  

гр. Бургас 8000                  

ул. „Александър Батенберг” 

№1    

Пристанищата намиращи се в 

района на действие на дирекция 

„Морска администрация - 

Бургас” 

№ 17/24.07.2014 г. 

стр. 65 
„ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ” ООД  
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 2 от 

ЗМПВВППРБ - морско-техническа услуга „приемане и 

обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна 

дейност” 

гр. Бургас  

п.к. 8000 

ул. „Цар Петър” № 17, 

ет. 2 

„Трансстрой - Бургас" 

№ 21/13.10.2014 г. 

стр. 81 
„ПЕТРОМАР” АД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-техническа услуга „корабно 

бункероване с гориво, смазочни материали” 

гр. Варна  

п.к. 9000,  

ул. „Цар Симеон I” № 32 

Пристанищата в района на 

действие на дирекция „Морска-

администрация-Бургас” 

№ 22/17.10.2014 г. 

стр. 85 
„ПАРТНЕРС” ООД 

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско техническа услуга „приемане 

и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна 

дейност” 

гр. Бургас 

п.к. 8000, 

 ул. „Вардар”№ 1, вх. 8,  ет. 

7, ап. 147 

ПОТРЗ: „КРЗ Порт –Бургас”, 

„Трансстрой – Бургас”, „Порт 

България Уест” и „Бургаски 

корабостроителници” 

№ 24/10.05.2015 г 

стр. 93 
„ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 2, 

гр. Бургас 

п.к. 8000, 

Пристанищата в района на 

действие на дирекция „Морска-
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т. 1 от ЗМПВВППРБ: морско – техническа пристанищна 

услуга „приемане и обработване на отпадъци, резултат от 

корабоплавателна дейност” по отношение на Анекс V към 

МАРПОЛ 73/78 

ул. „Транспортна” № 4, 

Бизнес център „Кондоско”, 

ет. 4, офис 24 

администрация-Бургас” 

№ 25/18.01.2017 г. 

стр. 97 
„ОКЕАН ШИПИНГ” ООД   

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ – морско-техническа услуга „приемане 

и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна 

дейност” по отношение на отпадъци по Анекс V към 

МАРПОЛ 73/78 

 

 

гр. Бургас,   

п.к. 8000                             

ул. „Велико Търново” № 14 

Пристанище за обществен 

транспорт с национално 

значение Бургас, терминали 

Пристанища за обществен 

транспорт с национално 

значение „Бургас-Изток – 1”, 

„Бургас - Изток – 2”, „Бургас – 

Запад”, „Несебър” и „Росенец”;  

Пристанища за обществен 

транспорт с регионално 

значение „Порт България Уест”, 

„Кораборемонтен завод Порт 

Бургас”, „Бургаски 

корабостроителници Южен кей 

– Л” и „Трансстрой – Бургас”; 

Яхтено пристанище „Марина 

Порт Созопол” 

№ 26/17.07.2017г. 

стр. 101 
„ГАЛАКСИ ЕКО СЪРВИСИС” ЕООД  

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-техническа услуга „корабно 

бункероване с гориво, смазочни материали”, за 

предоставянето на която не е необходимо ползване на 

пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения 

гр. Варна,                      

район „Одесос”,                

ул. „Петко Каравелов” № 3     

Пристанищата намиращи се в 

района на териториалната 

компетентност на дирекция 

„Морска администрация – 

Бургас” 

№ 27/24.08.2017г. 

стр. 105 
„БМФ ТАГ СЪРВИС” ЕООД  

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-техническа пристанищна 

услуга „буксировка”, за предоставянето на която не е 

необходимо ползване на пристанищна територия и/или 

пристанищни съоръжения 

гр. Бургас 

ул. „Княз Ал. Батенберг”  

№ 1 

Пристанищата намиращи се в 

района на териториалната 

компетентност на дирекция 

„Морска администрация – 

Бургас” 
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№ 28/07.11.2017г. 

стр. 109 
„ПАРТНЕРС” ООД  

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-техническа услуга „приемане 

и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна 

дейност” по отношение на отпадъци по Анекс I към 

МАРПОЛ 73/78 

гр. Бургас, ул. „Вардар”    

№ 1, вх. 8, ет. 7, ап. 147  

Пристанищата намиращи се в 

района на териториалната 

компетентност на дирекция 

„Морска администрация – 

Бургас” 

№ 29/04.12.2018г. 

стр. 113 
„ЛОГИТЕКС” ЕООД  

Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-техническа услуга „корабно 

бункероване с гориво, смазочни материали”. 

град Варна,                       

район „Одесос”,                  

ул. „Мусала” №11, ет. 2,  

ап. 3 

Пристанищата намиращи се в 

района на териториалната 

компетентност на дирекция 

„Морска администрация – 

Бургас” 

№ 30/14.02.2019г. 

стр. 117 
„ЕЙЧ ЕЙЧ БРАДЪРС МЕРИТАЙМ” ЕООД 
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-техническите услуги 

„снабдяване на корабите с вода и други продукти”. 

град Варна,                   

район „Одесос”,                            

ул. „Македония” № 29 А    

Пристанищата намиращи се в 

района на териториалната 

компетентност на дирекция 

„Морска администрация – 

Бургас” 

№ 31/13.08.2019г. 

стр. 121 
„ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ БУНКЕР” ЕООД  
Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, 

т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-техническите услуги „корабно 

бункероване с гориво”. 

град София,                   

район „Възраждане”,                            

бул. „Тодор Александров” 

№ 42 

Пристанищата намиращи се в 

района на териториалната 

компетентност на дирекция 

„Морска администрация – 

Бургас” 

 


