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РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ 

 

в района на Дирекция “Морска администрация – Лом” 

 

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 

8 /12.10.2005г.  

Стр. 29 – 32              

25.05.2018г. 

"Пристанище Видин" ЕООД  
- Обслужване на пътници; швартови услуги; 

снабдяване на корабите с електрическа енергия и 

вода; корабно бункероване с гориво, смазочни 

материали. 

гр. Видин 3700  

ул. " Дунавска" № 1; п.к. 86 

тел.: 094 / 600 604; 

Пристанищен терминал “Видин – 

център”, част от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Видин 

№ 10/ 23.06.2008г. 

Стр. 37 - 40 

"Слънчев дар " АД -  Обработка на товари и 

поща; пътнически услуги; морско-технически 

услуги, за които е необходимо ползване на 

пристанищна територия или пристанищни 

съоръжения - швартоване и снабдяване на 

корабите с вода, телефон и ел. енергия    

9000, гр. Варна, район "Одесос", 

бул. "Мария Луиза" № 9 

Пристанищен терминал Оряхово - 

част от пристанище за обществен 

транспорт с национално значение 

Лом 

12 /20.10.2010г.  

Стр. 45 - 48 
"Параходство Българско речно плаване" АД  
– Пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 от 

ЗМПВВППРБ -обработка на генерални товари (в 

т.ч. метали, машини, техника, извънгабаритни и 

тежки колети), насипни товари (в т.ч. инертни 

материали и въглища) и контейнери; обработка на 

Ро-Ро товари и обслужване на пътници; морско-

технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 

ЗМПВВППРБ - снабдяване на корабите с вода, 

телефон и ел.енергия;  

7000,  гр. Русе, пл. "Отец Паисий" 

№ 2,  тел.: (+359 82) 822133, факс: 

(+359 82) 822137 

Пристанищни терминали "Видин - 

север" и "Фериботен комплекс - 

Видин", части от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Видин; 

13/22.04.2013г. 

стр. 49 – 52      

11.03.2021 г. 

"ПОРТ ИНВЕСТ" ЕООД – Пристанини услуги 

по чл. 116, ал. 2 ЗМПВВППРБ, за извършването на 

които се използват елементи на линейната 

техническа инфраструктура: Обработка (товарене, 

разтоварване, подреждане, съхранение, 

гр. Русе, пл. Отец Паисий" № 2, 

тел./факс: 082825101, e-mail: 

portinvest@brp.bg   

Пристанищен терминал Лом от 

пристанище за обществен 

транспорт Лом 
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преопаковка, вътрешнопристанищен превоз) на 

генерални, насипни, неопасни наливни товари и 

контейнери; Обслужване на пътници; Швартови 

услуги; Снабдяване на корабите с електрическа 

енергия и комуникации; Корабно бункероване  с 

гориво, смазочни материали и вода; Приемане и 

обработване на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, по Анекс V към 

МАРПОЛ 73/78 

16/ 23.03.2018г.  

Стр. 61-64 

"СКМ Порт Видин" АД - Пристанищни услуги по 

чл. 116, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 и 

т. 2 от ЗМПВВППРБ - обработка на товари и поща; 

швартови услуги, снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и комуникации; приемане и 

обработване на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност. 

седалище, адрес за 

кореспонденция: гр. Видин 3700, 

ул. "Княз Дондуков" №21, тел. 

офис: (+359)887880077; тел. 

мобилен: (+359)887844800; e-mail: 

office@skmgroup.eu 

Пристанищен терминал Видин - 

юг - част от пристанище за 

обществен транспорт с 

национално значение Видин 

 

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/ 29.03.2005г.   

Стр. 1 - 4 

"СО МАТ" АД, клон Видин  

-  Обработка на Ро-Ро товари    

гр.София  1138, кв. Горубляне,  

ул. Самоковско шосе  № 1 

тел:02/9356393; факс:02/9743968; 

Е mail:dispo-sofia@somat-sofia.com 

гр. Видин  3700 ,  

Северна промишлена зона, п.к.156 

тел.094/602078; 602081; 602317; 

факс: 094/602073  

Е mail : rkb_vidin@mtel.net 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение " 

Ро-Ро СО МАТ " - Видин"    

2 / 26.04.2005г.  

Стр. 5 – 8 

23.04.2018 г. 

“Фериботен комплекс” АД, гр. Оряхово   

- Обработка на Ро-Ро товари и обслужване на 

пътници; Приемане и обработване на отпадъци - 

резултат от корабоплавателна дейност, по Анекси 

I, IV и V от МАРПОЛ 73/78 

гр. София 1164,  

район "Лозенец",  

ул. "Крум Попов" № 1;  

тел. 9654361, факс: 9654350 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

“Фериботен комплекс – Оряхово” 

mailto:rkb_vidin@mtel.net
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5 / 26.05.2005 г.  

Стр. 17 – 20                

30.12.2014 г. 

"Дунавски драгажен флот  Видин" АД  

- Обработка на генерални и насипни товари; 

швартови услуги, снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и вода 

град Видин 3700, област Видин, 

община Видин, Южна 

промишлена зона; тел. 094/601885, 

факс 094/601884, e-mail: 

ddfvidin@dir.bg 

 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

“Дунавски драгажен флот "Бъдин" 

– Видин”   

9 / 24.11.2006 г.  

Стр. 33 - 36 
"ОМВ България" ЕООД  

- Обработка на нефтопродукти и бункероване на 

кораби с нефтопродукти 

гр. София,  

район "Красно село", 

ул."Софийски герой" №1,  

Прима бизнес център, ет. 8, офис 7 

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

"Екопетролиум - Видин (Тайфун)” 

17 / 01.10.2019 г. 

Стр. 65-68 
"ВЕ Инвестмънт" ЕООД 

-Обработка на генерални и насипни товари; 

швартови услуги; снабдяване на корабите с 

електрическа енергия и комуникации; приемане и 

обработване на отпадъци, резултат от 

корабоплавателна дейност. 

гр. София 1582  

община Столична, район Искър, 

ж.к. "Дружба", бл. 506, вх. Б, ет. 7, 

ап. 48                        

Пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение 

„Дунавски драгажен флот 

"Дуним" – Козлодуй“   

    

 

Пристанищни оператори по смисъла на чл. 117б от ЗМПВВППРБ 

 

№ по ред, дата на 

регистрация, стр. 

в регистъра 

Оператор – Предоставяни пристанищни услуги Адрес на оператора Пристанища /терминали/, 

оперирани от пристанищния 

оператор 

13 / 25.06.2020г. 

Стр. 49 - 52 

 

"ПОРТ ИНВЕСТ" ЕООД;   

пристанищна услуга по чл. 116, ал. 3, т. 1 във 

връзка с ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ - морско-

техническа пристанищна услуга "буксировка", за 

извършването на която не е необходимо ползване 

на пристанищна територия и/или пристанищни 

съоръжения 

гр. Русе, пл. Отец Паисий" № 2, 

тел./факс: 082825101, e-mail: 

portinvest@brp.bg   

 

 


