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РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ 

 

в района на Дирекция „Речен надзор - Русе” 
 

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 

№ 12/10.10.2005 г. 

стр. 1 

01.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

„Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД 

Обслужване на пътници;  

Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, 

съхраняване, преопаковка и вътрешнопристанищен 

превоз) на генерални, насипни и неопасни наливни 

товари, контейнери и Ро – Ро товари; 
Швартоване; 

Снабдяване на корабите с електрическа енергия и 

комуникации; 

Корабно бункероване с гориво, смазочни материали и 

вода; 

Снабдяване с хранителни и други продукти; 

Приемане и обработка на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, по Анекс V към МАРПОЛ 

73/78. 

гр. Русе 7000  

ул. ”Пристанищна” №22;  

тел.082/825 129; 082/825 130 

факс: 082/825 148 

e-mail:pk@elits.rousse.bg; 

www.port.rousse.bg 

Пристанище за обществен 

транспорт с национално 

значение Русе: 

 Пристанищен терминал 

Русе-изток – 1 

 Пристанищен терминал 

Русе-изток – 2 

 терминал Русе-център 

 терминал Тутракан 

 терминал Силистра 

 

 

№ 15/21.04.2007 г. 

стр. 5 
„Драгажен флот – Истър” АД 

Обработка на генерални, насипни, наливни товари и 

поща; обслужване на пътници, ро-ро услуги 

гр. Свищов  

ул. ”Дунав” № 12; 

тел./факс: 0631/60 341 

Пристанищен терминал 

Свищов от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Русе 

№ 19/03.08.2009 г. 

стр. 181 
„ОКТОПОД – С” ООД 

Обработка на товари и поща; обслужване на 

пътници; морско-технически услуги, за които е 

необходимо ползване на пристанищна територия 

и/или пристанищни съоръжения - швартоване и 

снабдяване на корабите с вода, телефон и 

електрическа енергия 

гр. Варна, район „Одесос”  

бул. ”Мария Луиза” № 9; 

тел.052 605 134; 

факс: 052 605 139 

Пристанищен терминал 

Сомовит от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Русе 

 

№ 26/30.09.2013г. 

стр. 13 

 

„Параходство Българско речно плаване”АД 

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

ЗМПВВППРБ - обработка на Ро-Ро товари (леки и 

товарни автомобили, автобуси, селскостопански и 

гр. Русе 

ул. ”Отец Паисий” № 2; 

тел. 082 822 133;  

факс: 082 822 137 

Пристанищен терминал 

Никопол от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Русе 
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други самоходни машини на колесен ход) и 

обслужване на пътници; пристанищни услуги по    

чл. 116, ал. 2, т. 1 ЗМПВВППРБ - морско-

технически услуги, за извършването на които се 

изисква използване на пристанищна територия 

и/или пристанищни съоръжения- швартоване, 

снабдяване на корабите с електроенергия и 

комуникации, корабно бункероване, техническо 

снабдяване, приемане и обработка на твърди 

отпадъци 

№ 27/03.10.2013 г. 

стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2015 г. 

Държавно предприятие”Пристанищна 

инфраструктура” 

Обработка на Ро-Ро товари и поща,обслужване на 

пътници; швартоване, снабдяване на корабите с 

електроенергия и комуникации, корабно 

бункероване с вода, техническо снабдяване и 

услуги, снабдяване с хранителни и други продукти, 

поставяне на защитни заграждения за 

предотвратяване на разлив от нефтени продукти и 

почистване от нефтени замърсявания, други услуги 

свързани с предоставяне на условия за домуване, 

укритие и обслужване на плавателни средства. 

 

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

ЗМПВВППРБ – обработка на генерални, насипни и 

наливни товари и поща; пристанищни услуги по   

чл. 116, ал. 2, т. 1 ЗМПВВППРБ (морско-технически 

услуги) – швартоване, снабдяване на корабите с 

електрическа енергия, комуникации, хранителни и 

други продукти. 

гр. София 

ул. ”Шипченски проход” № 69; 

тел.: 28 079 999; 

факс: 28 079 966, 

е-mail: office@bgports.bg 

Фериботен терминал 

Силистра от пристанище 

за обществен транспорт с 

национално значение Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристанищен терминал 

Русе-запад от пристанище 

за обществен транспорт с 

национално значение Русе 
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Пристанища за обществен транспорт с регионално значение 

№ по ред, дата на 

регистрация, стр. 

в регистъра 

Оператор – предоставяни пристанищни услуги Адрес на оператора Пристанища 

(терминали), оперирани 

от пристанищния 

оператор 

№ 1/01.04.2005 г. 

стр. 121 

22.01.2018 г. 

„Поларис 8” ООД  - Силистра 

Обработка на генерални и насипни товари; 

Швартови услуги; 

Снабдяване на корабите с електрическа енергия 

и комуникации; 

Корабно бункероване (гориво, смазочни 

материали); 

Приемане и обработване на отпадъци – резултат 

от корабоплавателна дейност, по Анекс V към 

МАРПОЛ 73/78 

гр. Варна, р-н Приморски, 

ул. ”Петър Райчев” № 13, офис 3; 

адрес на уведомление: гр. Силистра, 

п.к. 207 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Силистра – Поларис 8” 

№ 3/01.04.2005 г. 

стр. 129 
„Ромпетрол – България”АД 

Обработка (товарене, разтоварване и 

съхраняване) на наливни товари - нефтопродукти 

(дизелово гориво) – опасен товар (клас 3); 

Корабно бункероване – гориво. 

гр. Русе 7000  

ул. ”Баба Тонка” № 9; 

тел. 082 824 669, 082 824 679;  

факс: 082 822 375 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Русе – нефтоналивен 

терминал Арбис” 

№ 5/01.04.2005 г. 

стр. 137 
„Дунавски драгажен флот” АД 

Обработкка на генерални и насипни товари и 

снабдяване на корабите с вода, телефон и ел. 

енергия 

 

гр. Русе 7003  

Източна промишлена зона;  

тел. 082 845 519, 082 841 006; 

факс: 082 846 104; 

e-mail: ddf-ruse@nbis.net 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Дунавски драгажен 

флот – Русе” 

№ 7/01.04.2005 г. 

стр. 145 
„ТЕЦ Свилоза” АД 

Обработка на генерални и насипни товари и 

снабдяване на корабите с вода, телефон и ел. 

енергия 

гр. София 

ул. ”Кр. Сарафов” № 51; 

гр. Свищов 5253 

Западна промишлена зона; 

тел. 0631 31531 

факс: 0631 22370 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Свищов – Свилоза” 

Терминал „ТЕЦ 

Свилоза” 

№ 8/26.07.2006 г. 

стр. 149 
„Нафтекс Петрол”ЕООД 

Обработка на нефт и нефтопродукти 

гр. Варна 9000  

ул. ”Братя Миладинови” № 22А; 

 тел. 052 669 612 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Петрол – Сомовит” 

 

№ 13/24.07.2006 г. 

стр. 165 

21.12.2017 г. 

„Дубъл Ве Ко” ЕООД 

Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, 

съхранение) на генерални и насипни товари;  

гр. Русе 7000  

ул. „Борисова” № 8,ет. 5;  

тел. 082 845508; 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 
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Швартоване; 

Снабдяване на корабите  с вода, електрическа 

енергия и комуникации; 

Приемане и обработване на отпадъци – резултат 

от корабоплавателна дейност по Анекс V от 

МАРПОЛ 73/78 

факс: 082 846 844 „Дубъл Ве Ко”- Русе 

№ 18/18.12.2008 г. 

стр. 177 
„БРЕЙВ МАСТЕР ЛОДЖИСТИК” ЕАД 

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

ЗМПВВППРБ – обработка на генерални и 

насипни товари и поща и морско-технически 

услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 ЗМПВВППРБ – 

буксировка (влачене или тласкане) швартоване, 

снабдяване на корабите с вода, телефон и 

електрическа енергия, приемане и обработване 

на отпадъци – резултат от корабоплавателна 

дейност 

гр. Варна,  

район „Одесос” 

ул. ”Цар Калоян” № 10, ет. 4, ап. 5; 

тел. 052 685 557; 

е-mail: n.nenov.bg@gmail.com 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Белене” 

№ 20/28.10.2009 г.  

стр. 185 
„Пристанище Никопол” ЕООД 

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

ЗМПВВППРБ – пътнически услуги 

гр. Никопол  

пл. ”Европа” № 2;  

тел. 06541 2290; 

факс: 06541 2764 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Никопол” 

№ 21/18.10.2010 г. 

стр. 189 
„ПОРТ СВИЩОВ УЕСТ” АД 

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

ЗМПВВППРБ – обработка на генерални и 

насипни товари и поща, и морско-технически 

услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 ЗМПВВППРБ – 

швартоване, снабдяване на корабите с вода, 

телефон и ел. енергия 

гр. Перник  

ул. ”Владайско въстание” № 1; 

тел. 0894 751 017 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Свищов-Свилоза” 

терминал „Свилоза 

№ 22/05.08.2011 г. 

стр. 193 

12.10.2018 г. 

„АГРОТРАНС” ЕООД 

Обработка на генерални и насипни товари; 

Швартови услуги; 

Снабдяване на корабите с електрическа енергия 

и комуникации; 

Корабно бункероване (гориво, смазочни 

материали); 

Приемане и обработване на отпадъци – резултат 

от корабоплавателна дейност, по Анекс V към 

МАРПОЛ 73/78 

гр. Варна 

район Приморски 

ж.к. „Чайка”,  бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 63 

тел. 0898 656557  

факс: 086 822109  

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Силистра – Лесил” 

№ 23/27.02.2012 г. 

стр. 197 
„ДРЪСТЪР 2004” АД 

обслужване на пътници, обработка на поща, 

гр. София, район „Изгрев” 

ул. „Николай Хайтов” №2, вх. В, ет. 1;  

Пристанище за 

обществен транспорт с 
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снабдяване на корабите с вода, гориво, ел. 

енергия, комуникации, хранителни и други 

продукти 

тел. 086 812 200 

факс: 086 812 215 

регионално значение 

„Ийст Пойнт” 

№ 24/12.03.2012 г. 

стр. 201 
„ПОРТ ПРИСТИС” ООД 

Обслужване на пътници; швартоване, снабдяване 

на корабите с вода, електрическа енергия и 

комуникации; бункероване с гориво и смазочни 

материали; техническо снабдяване и услуги, 

снабдяване с хранителни и други продукти, 

приемане, транспортиране и съхраняване на 

течни и твърди отпадъци, поставяне на защитни 

заграждения за предотвратяване на разлив на 

нефтени продукти, други услуги, свързани с 

предоставяне на условия за домуване и 

обслужване на плавателни средства 

гр. Русе  

пл. „Отец Паисий” № 2, ет. 8; 

телефон/факс: 082 823 101;  

0888 905 656 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Пристис” 

№ 25/08.07.2013 г. 

стр. 205 
„САКСА” ООД 

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

3, т. 2 ЗМПВВППРБ – обработка на 

нефтопродукти; швартоване и бункероване на 

корабите с гориво 

гр. Долна баня 

ул. ”Търговска” № 1 

адрес за кореспонденция: 

гр. Нови Искър, кв. „Курило“,  

ул. „Кременица“ № 1, ПБ Сакса.  

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Русе-безмитна зона” 

№ 32/26.11.2015 г. 

стр.  221 
„Порт Булмаркет” ЕАД 

пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 

ЗМПВВППРБ – обработка на товари: генерални, 

насипни и наливни товари, в т.ч. опасни товари – 

нефтопродукти (клас 3), течни химикали (клас 9) 

и газове (клас 2); пристанищни услуги  по         

чл. 116, ал. 2, т. 1 ЗМПВВППРБ – морско- 

технически услуги, за извършването на които е 

необходимо използването на пристанищна 

територия или пристанищни съоръжения: 

швартови услуги, снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и комуникации, корабно 

бункероване и приемане и обработване на 

отпадъци – резултат от корабоплавателна 

дейност. 

гр. Русе 

бул. ”Тутракан” № 100, офис център  

„Булмаркет”, ет. 4, офис № 406; 

тел.(+359 82) 817400 и (35982) 817429, 

факс(+359 82) 844862 

 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„Порт Булмаркет-Русе” 
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№ 33/14.07.2017 г. 

стр. 225 
„АДМ България Лоджистикс“ ЕООД 

пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 от 

ЗМПВВППРБ - обработка на насипни товари – 

зърнени култури; пристанищни услуги по чл. 

116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ, за извършването 

на които е необходимо използване на 

пристанищна територия и/или пристанищни 

съоръжения: швартоване; приемане и 

обработване на отпадъци – резултат от 

корабоплавателна дейност, по Анекс V към 

МАРПОЛ 73/78 

град София,  

бул. „България“ № 49Б, вх. „А“, ет. 12 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

регионално значение 

„АДМ Силистра“ 
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Пристанищни оператори по смисъла на чл. 117 б на ЗМПВВППРБ 

 

№ по ред, дата на 

регистрация, стр. 

в регистъра 

Оператор – предоставяни пристанищни услуги Адрес на оператора Пристанища 

(терминали), оперирани 

от пристанищния 

оператор 

№ 35/18.09.2018 г. 

стр. 233 
„ГАЛАКСИ ПАУЪР” ЕООД 

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

ЗМПВВППРБ – морско-техническите услуги 

„корабно бункероване с гориво, смазочни 

материали” и „приемане и обработване на 

отпадъци – резултат от корабоплавателна 

дейност“ 

гр. Варна 9000, район „Одесос” 

ул. ”Петко Каравелов” № 3 

1. за пристанищната 

услуга „корабно 

бункероване с гориво, 

смазочни материали“ - 

пристанищата в района 

на действие на дирекция 

„Речен надзор – Русе“;  

2. за пристанищната 

услуга „приемане и 

обработване на отпадъци 

– резултат от 

корабоплавателна 

дейност“ - пристанищни 

терминали от 

пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение 

Русе: „Пристанищен 

терминал Русе-изток – 

1“,„Пристанищен 

терминал Русе-изток – 

2“, Русе-център, Русе-

запад; пристанища за 

обществен транспорт с 

регионално значение: 

„Порт Булмаркет – 

Русе“, „Дунавски 

драгажен флот – Русе“, 

„Пристис“; пристанище 

със специално 

предназначение „Ривър 

сервиз“. 
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№ 36/12.08.2019 г. 

стр. 237 
„ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ БУНКЕР“ ЕООД 

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

ЗМПВВППРБ – морско-техническата услуга 

„корабно бункероване с гориво, смазочни 

материали” 

гр. София 1303, район „Възраждане“, 

бул. „Тодор Александров“ № 42 

 

Пристанищата в района 

на действие на дирекция 

„Речен надзор – Русе” 

 

 


