
 

 

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩА 

 

В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „РЕЧЕН НАДЗОР - ЛОМ” 

 

Пристанища за обществен транспорт с национално значение 
 

№ по ред, дата на 

регистрация, 

страницав 

регистъра 

Пристанище/пристани

щен 

терминал/наименован

ие 

Предлагани пристанищни 

услуги 

Типове обработвани 

товари 

Номер и дата на 

валидно удостоверение 

за експлоатационна 

годност 

Наложени 

ограничения на 

експлоатационната 

годност 

№1 /  

16.05.2005 г.  

стр. 1 – 4     

17.04.2018г. 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение 

Лом 

Пристанищен терминал 

Лом 

Обработка на товари; 

Обслужване на пътници; 

Снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и 

комуникации; Бункероване на 

корабите с гориво, смазочни 

материали и вода; приемане и 

обработване на отпадъци - 

резултат от корабоплавателна 

дейност, по Анекс V към 

МАРПОЛ 73/78 

Генерални товари; 

насипни товари. 

 

№ 14007 от 

05.04.2018г. 

няма 

№ 2/ 

18.05.2005 г.  

стр. 5 – 8             

29.01.2015 г. 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение 

Лом 

Пристанищен терминал 

Оряхово 

Обработка на товари; 

обслужване на пътници; 

снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и вода. 

 

Генерални товари; 

насипни товари. 

 

№ 14001 от  

22.01.2015 г. 

няма 

№ 3 / 

21.06.2005г.  

стр. 9 – 12 

25.05.2018г. 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение 

Видин 

Пристанищен терминал 

„Видин – център” 

Обслужване на пътници; 

швартови услуги; снабдяване 

на корабите с електрическа 

енергия и вода; корабно 

бункероване с гориво, смазочни 

материали. 

- № 14002 от  

03.04.2015 г.            

Част Б на УЕГ № 14002 

от 21.05.2018 г. 

няма 



№ 4/ 

21.06.2005г. 

стр. 13 – 16 

14.08.2019г. 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение 

Видин 

Пристанищен терминал 

„Видин – юг” 
 

Обработка на товари и поща; 

швартови услуги;       

снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и 

комуникации;                      

приемане и обработване на 

отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност по 

Анекс V към MARPOL 73/78. 

Генерални товари; 

насипни товари. 

№ 14009      

от 07.08.2019 г. 

няма 

№ 5 / 

21.06.2005г.  

стр. 17 – 20 

20.11.2017 г. 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение 

Видин 

Пристанищен терминал 

„Видин – север” 

Обработка на товари; 

швартови услуги; снабдяване 

на корабите с електрическа 

енергия и комуникации; 

корабно бункероване с гориво, 

смазочни материали и вода. 

Генерални товари; 

Насипни товари; 

Неопасни наливни товари;  

Контейнери. 

№ 14004 от 

 13.11.2017 г. 

няма 

№ 6 / 

21.06.2005г.  

стр. 21 – 24            

27.04.2015г. 

Пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение 

Видин 

Пристанищен терминал 

„Фериботен комплекс 

– Видин” 

обработка на товари; 

обслужване на пътници; 

снабдяване на корабите с вода, 

телефон и електрическа 

енергия. 

Ро – Ро товари  УЕГ № 14003 от 

23.04.2015 г. 

 

няма 

 

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение 

 
 

№ по ред, дата на 

регистрация, 

страница в 

регистъра 

Пристанище/пристани

щен 

терминал/наименован

ие 

Предлагани пристанищни 

услуги 

Типове обработвани 

товари 

Номер и дата на 

валидно удостоверение 

за експлоатационна 

годност 

Наложени 

ограничения на 

експлоатационната 

годност 

№ 1 / 

29.03.2005г. 

стр. 121 - 124 

Пристанище за 

обществен транспорт 

с регионално значение 

„Ро-Ро СО МАТ – 

Обработка на товари; 

швартоване; 

снабдяване на корабите с вода, 

телефон и ел. енергия 

Ро-ро товари 

 

№ 308 от  

31.10.2013 г. 

няма 



Видин”  

№ 2 / 

26.04.2005г.  

стр. 125 – 128     

10.04.2018г.      

Пристанище за 

обществен транспорт 

с регионално значение 

„Фериботен 

комплекс – 

Оряхово”  

Обработка на товари; 

Обслужване на пътници; 

Приемане и обработване на 

отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, по 

Анекс I, IV и V от MARPOL - 

73/78 

Ро-ро товари № 24003 от 

29.03.2018г. 

няма 

№ 3 / 

28.04.2005г.  

стр.129 - 132 

Пристанище за 

обществен транспорт 

с регионално значение 

„Екопетролиум - 

Видин (Тайфун)”  

Обработка на товари; 

Корабно бункероване. 

 

Нефтопродукти 

 

№ 280 от  

16.10.2012 г. 

няма 

№ 4 / 

25.05.2005г.  

стр. 133 – 136      

10.04.2020 г. 

Пристанище за 

обществен транспорт 

с регионално значение 

„Дунавски драгажен 

флот " Дуним " – 

Козлодуй” 

Обработка на товари; 

Швартови услуги; Снабдяване 

на корабите с електрическа 

енергия и комуникации; 

Приемане и обработване на 

отпадъци – резултат от 

корабоплавателна дейност, по 

Анекс I, IV и V към МАРПОЛ 

73/78. 

Генерални товари; 

насипни товари. 

№ 24012 от 

01.04.2020г. 

няма 

№ 5 / 

26.05.2005г.  

стр. 137 – 140  

30.12.2014 г. 

Пристанище за 

обществен транспорт 

с регионално значение 

„Дунавски драгажен 

флот „Бъдин” – 

Видин”  

Обработка на товари; 

швартови услуги; 

снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и вода. 

Генерални товари; 

насипни товари 

№ 24002 от 

 26.11.2014 г. 

няма 

№ 6 / 

27.05.2005г.  

стр. 141 – 144 

23.03.2018 г. 

Пристанище за 

обществен транспорт 

с регионално значение 

„Безмитна зона – 

Видин”  

Обработка на товари; 

Корабно бункероване /гориво, 

смазочни материали/;  

Приемане и обработване на 

отпадъци – резултат от 

корабоплавателна дейност 

Нефтопродукти (опасни 

наливни товари от клас 3 

по Класификацията на 

ИМО) 

 

УЕГ № 24004 от 

15.03.2018 г. 

 

няма 



(съгласно Анекс I и V към 

MARPOL 73/78). 

 

 

 

 


