
 

 

  

„ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР” АД, СВИЩОВ 

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СВИЩОВ 

 

Т  А  Р  И  Ф  А 

 

ЗА ЦЕНИТЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В “ДРАГАЖЕН ФЛОТ - 

ИСТЪР” АД СВИЩОВ –  ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СВИЩОВ 

 

В сила от 01.01.2019 год. 

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 (1) Настоящата “Тарифа за цените на извършваните дейности и услуги в Драгажен 
флот “ИСТЪР” Свищов – Пристанищен терминал Свищов”, наричана по-нататък 
“Тарифа”, регламентира извършването на пристанищни услуги  по обработката на 
товари от/на кораби и сухопътни превозни средства и други съпътстващи ги дейности и 
тяхното заплащане.  

(2) Извършването на претоварни и складови услуги от пристанищния терминал се 
осъществява след сключване на договор с клиента. 

Чл.2  (1) Цените на услугите, извършвани в пристанището са обявени в евро, с 
изключение на тези  в Таблица № 9,  и се заплащат от клиентите на пристанището в 
евро или неговата равностойност по курса на БНБ за деня на извършване на услугата. 

(2) При фактурирането пристанището начисляват и ДДС съгласно действащото 
законодателство. 

Чл. 3. Преференциални отстъпки от настоящата “Тарифа” се предоставят съгласно 
сключените договори и Таблица №10. 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРЕТОВАРНИ 
РАБОТИ 

Чл.4 Основните претоварни работи включват: 

1. Натоварване или разтоварване на или от водни и сухопътни превозни 
средства; 

2. Превоз до и от пристанищен склад в района на пристанището; 

3. Стифиране на товара в превозното средство или в пристанищен склад; 

4. Ръчно придвижване на превозни средства. 

Чл.5 (1) Варианти на работа: 

1. Директен вариант (товарите не преминават през склад) - кораб-кораб, кораб-
вагон, кораб-автомобил или обратно вагон-вагон, вагон-автомобил, автомобил-
автомобил; 

2. Индиректен вариант (товарите преминават през склад) - автомобил-склад, вагон-
склад, кораб-склад, склад-кораб, склад-вагон, склад-автомобил, склад – склад. 

(2) В зависимост от операцията (варианта) на обработката, основните претоварни 
работи се заплащат както следва: 

1. За насипни товари – по единичните цени на тон от раздел I на Таблица № 
1 съобразно вида и тежината на товара; 

2. За опаковани и неопаковани товари по единичните цени на тон от раздел 
II на Таблица № 1, съобразно тежината на товарната единица, независимо от вида на 
товара. 

3. За контейнери – по цените от раздел III на Таблица № 1, съобразно 
шаблонираната брутна тежина. 

4. За товарите, посочени в Таблица № 2 – по конкретните цени на тон, 
посочени в таблицата. 

5. Преференциите по Таблица № 10  се предоставят за обработени 
физически тона товари.  

(3) Като  физически тон товар се отчитат товарите преминали през кейовата линия, 
както и тези претоварени от един на друг кораб в границите на акваторията на 
пристанището, както и първата операция по обработката на сухопътни превозни 
средства (вагони и автомобили). 

(4) Размерът на цените по предходната алинея се завишава с направените разходи за 
противопожарна охрана, екологична защита и други подобни. 

(5) При облекчаване (намаляване газенето) на плавателните съдове, в пристанищен 
терминал Свищов се прилагат следните цени: 

1. “кораб - кораб” – колона 3 от Таблица № 1 и № 2 

2. “кораб - склад, склад - кораб” – удвоената цена по колона 4 от Таблица № 1 и 
Таблица № 2, намалена с 20 %. 

Чл.6 (1) При наличието на необичайни условия на работа и необичайно състояние 
и вид на товара, цените на основните претоварни работи се заплащат с 50% 
увеличение; 

(2) Количеството на товар с необичайно състояние и вид или обработван при 
необичайни условия на работа се установява с акт, съставен от представители на 
пристанището, превозвача и товародателя; 

(3) Необичайни условия на работа и необичайно състояние и вид на товар, при който се 
прилага увеличението на цените по ал.1 са както следва: 

1. претоварване на опасни товари съгласно класификацията на ИМО; 
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2. разсортиране на товари по статии на коносамента и по коносаменти, когато 
са смесени; 

3. замръзнали руди, разтопени смоли, сбити насипни товари, товари с 
температура над 40

о
С и други, които затрудняват нормалната обработка; 

4. каучук в неоформени торби, бали; 

5. товари в повредена опаковка – скъсани торби, счупени сандъци и бурета, 
разкъсани връзки, развързани бали и други подобни; 

6. натоварени на един плавателен съд насипни и генерални товари, когато 
насипният товар не е тримиран или трамбован; 

7. претоварване на товари от превозни средства, когато партидите са товарени 
разбъркано, не съответстващо на товарните документи; 

8. претоварване на слепени пакетирани товари; 

9. товари, на които опаковката е проядена, пробита или покрита с разяждащо 
вещество, като киселини, химикали, сода каустик и др.; 

10. тръби, метали и други с намаслена повърхност и с опасност при 
обработката; 

11. заснежени или заледени товари; 

12. претоварване на товари в торби с обемно тегло над 2 м
3
 в тон или бали, 

връзки, денкове с обемно тегло над 3 м
3
 в тон; 

13. обработване на товари на разстояние, по-голямо от три метра, измерено 
встрани от просвета; 

14. за обработка на машини, съоръжения и оборудване с дължина над 9 
метра; 

15. обработване на кораби с люкови отвори до 20 м
2
 в бункери, локери, 

диптанкове и други нетоварни помещения; 

16. при обработка на генерални товари без сепарация (неотделени от борда 
на кораба /вагона / автомобила или товари, опрени един в друг без сепарация).  

(4) При обработка на неспециализирани плавателни съдове с насипни товари от типа 
1701, 910005, БИП-02, РВ, “Георгица Стоянова”, “Архангелск”, румънски екипажни от 
серията 11607 и 11523, както и такива, които са с повече от едно товарно помещение, 
цените за основните претоварни работи  по Таблица № 1 и Таблица № 2 се заплащат с 
20 % увеличение. 

Чл. 7 При обработка на товари, свързани с последващо контейнеризиране или 
деконтейнеризиране се заплаща освен претоварната такса за контейнер по Таблица № 
1 и претоварната такса за товара по Таблица № 1 или № 2. Същото се отнася и при 
претоварване от контейнер в контейнер. 

 

III.  ЦЕНИ  ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛУГИ 

Чл. 8 (1) Допълнителните услуги са тези, които не са включени в основните 
претоварни работи по чл.4. 

(2) Допълнителните услуги се заплащат отделно от основните претоварни работи (по 
цените посочени в Таблица № 3). 

Чл. 9 (1) Доставката на материали за укрепване на товари и контейнери в кораби, 
вагони и автомобили се осъществява от клиента или от пристанището за  сметка на 
клиента. 

(2) Водата за измиването на товарни помещения на плавателни съдове или други 
транспортни средства се осигурява от пристанището за сметка на страната, поискала 
услугата. 

(3) Противозамръзващите средства се доставят от клиента за негова сметка. 

(4) За ползване на пристанищни механични средства при повременна работа или 
допуснат престой по вина на клиента, се заплащат цените по Таблица № 8. 

(5) Включване реклами на клиентите в интернет страницата на комплекса и/или 
“връзка” към техен интернет сайт се предоставя по писмено желание на клиента срещу 
заплащане по договаряне. 

Чл.10 (1) При ползване на плаващ кран за претоварни работи в района на 
пристанището се заплащат цени по договаряне. 

(2) При ползване на бонови заграждения в акваторията на пристанището се заплащат 
цените от тарифата на ИА ”ППД” - Русе. 

(3) При обработка на специализирани съдове за насипни товари от типа “Бахмач”; П-
3001; СБ-2 и др. подобни, на които пайолът е деформиран и не позволява максимално 
обиране на товара с пристанищна механизация, допълнителното почистване (ръчно 
или с механична четка на пристанището) се заплаща съгласно Таблица 3, т. 2, след 
писмено искане от страна на корабособственика. 

 

 

IV. ЦЕНИ  ЗА  СКЛАДОВИ  УСЛУГИ 

Чл.11 (1) Цените за складовите услуги са дадени в Таблица № 4. 

(2) Цените се заплащат на започнат тон, за брутната тежина на товара обявена в 
коносамента, товарителницата или констатирана от пристанището. 

(3) В брутната тежина се включва тежината на опаковката, палетите, бокспалетите, 
както и тежината на средствата за укрепване и предпазване на товарите от топлина 
или замръзване. 

Чл.12 (1) Транспортно-спедиторските услуги по международна спедиция се 
извършват при възможност и цени по договаряне. 

(2) Цените за допълнителните услуги за митническо и транспортно-спедиторско 
обслужване са дадени в Таблица № 6. 

(3) Цените за допълнителните услуги се заплащат, ако са поискани и договорени от 
клиента при отделно заплащане от тези.  

Чл.13  За установен от Митницата при крайното отчитане по-малък тонаж на товарите, 
товародателя заплаща на пристанището начислените допълнително митнически 
сборове. 

Чл.14 (1) За съхранение на товари в пристанищните складове до 7 денонощия, вкл. 
като денят на приемането не се брои, не се заплаща; 



 2  

(2) При съхраняване на товари над 7 денонощия се заплащат за всеки започнат тон и 
денонощие цени, посочени в Таблица № 4, Раздел І (за цялото време на съхранение от 
първия ден); 

(3) Клиентите посочват в заявката за обработка в пристанището къде и при какви 
условия да се съхраняват товарите им – в покрити или открити складове, в района или 
складовите бази извън района на пристанището и ориентировъчно крайния срок за 
вдигането им, като предоставят  сертификати за качеството на обработваните товари и 
подробна инструкция за съхраняването им, ако има специфични изисквания. 

(4) За съхранение на транзитни товари в пристанищните складове до 30 дни 
включително (деня на приемането не се брои), не се заплаща цена за складови услуги. 

(5) Цените по този член се събират при експедирането на товарите. При съхранение 
над 30 дни – в края на всеки месец, но не по-късно от експедицията. 

Чл.15 (1) Пристанищен терминал Свищов при необходимост и по своя преценка могат 
да премества в рамките на пристанището, складирани вносни или износни товари, 
престояли на склад повече от 30 дни, в следните случаи, при условията на чл.14: 

1. Когато не е дадено нареждане за експедиция за вносните товари в 48-
часов срок преди пристигането на кораба и за износните товари – най-малко 12 часа 
преди товаренето. 

2. Когато не са предоставени необходимите вагони или автомобили за 
своевременно разтоварване по денонощните норми на вносния товар от кораба; 

3. Когато експедирането на товара се забави, поради санитарни, 
фитосанитарни и карантинни причини; 

4. По договореност между страните. 

(2) При преместването на товарите по предходната алинея, освен цените за основните 
претоварни работи, се заплаща допълнително: 

1. Превозът до склада и обратно по условията и цените за превоз на 
товари с автотранспорт. 

2. 50% от цените за основните претоварни работи. 

Чл.16  (1) По искане на клиентите пристанищата могат при възможност да предоставят 
специализирани площи в района си за съхранение на товарите им. 

(2) Цените за съхранение на квадратен метър за започнат месец се събират към всяко 
1-во число на текущия месец. 

(3) При ползване на тези специализирани площи, се заплаща месечно цена  за 
съхранение за квадратен метър площ, определен по Таблица № 4, Раздел ІІ. 

(4) В договора се определя и срока за ползване на площите. Ако товародателя не 
освободи площта в срока по договора, за съхраняването на товарите след този срок се 
заплащат цените по чл.14, ал.2. 

(5) Когато датата за началото на договора за отдаване е след 20-то число на месеца се 
заплаща 50% от месечната цена. 

(6) В случаите, когато товародатели или спедитори ползват режим “митническо 
складиране” и съответното обезпечение, със средства на пристанището за товари, 
намиращи се на територията му, заплащат по цени от Таблица № 4, т.3 и т.4. 

 

V. ЦЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ УСЛУГИ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ 

Чл.17 Видове услуги за обработка на транспортни средства (плавателни съдове): 

1. предоставяне на понтонни услуги; 

2. предоставяне на съоръжения за снабдяване с ел.енергия и питейна вода; 

3.  обслужване на плавателните съдове с маневрен кораб от пристанището; 

4.  други услуги. 

Чл. 18 Понтонните услуги се заплащат съгласно цените в Таблица 5, Раздел І. 

Чл.19  За качване или слизане на всеки пътник на/от пътнически кораб, броят на които 
се установява от рапорта на капитана на кораба, се заплащат цените по Таблица 5, 
Раздел ІІ.            

Чл.20 За пътнически кораби, извършващи плаване по пътнически линии съгласно 
действащи международни споразумения се заплащат цените по Таблица 5, Раздел ІІІ. 
Реда на плащане на дължимите суми се урежда с договор. 

Чл.21 Цените за ползване на съоръжения за снабдяване с ел.енергия и питейна вода 
се заплащат по Таблица 5, Раздел ІV. 

Чл.22 За обслужване на плавателните съдове с маневрен кораб от пристанището се 
заплащат цени по Таблица 5, Раздел V. 

Чл.23 За отваряне и затваряне на капаци на лихтери или секции се заплаща цена по 
Таблица 5, Раздел VІ. 

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ 

Чл.24 (1) Основните цени се изплащат на пристанището от страна на неговите клиенти 
или техните спедитори (агенти), с които има сключен договор. 

(2) Всички останали цени се заплащат от страната, поръчала (заявила) съответната 
услуга в писмена форма. 

Чл.25 (1) Плащанията между пристанището и неговите клиенти се извършват на 
основание действащите нормативни актове и договори за пристанищни услуги. 

(2) Пристанището при необходимост може да изисква от своите клиенти авансово 
плащане за извършваните от него услуги. 

(3) Начинът на разплащане се уточнява при сключване на договора. 

Чл.26 Уравнението за действително дължимите суми се извършва между 
пристанището и клиента (неговия спедитор) след окончателното завършване на 
разтоварването/ товаренето на корабните партиди, освен ако предварително няма 
други договорености. 

Чл.27 (1) За извършените услуги по приемането и разтоварването на товарите от 
плаващи и сухопътни превозни средства пристанището съставя фактури (с приложени 
към тях първични документи), съгласно тази Тарифа и ги изпраща на клиентите на 
следващия работен ден от окончателното завършване на разтоварването на 
превозните средства. 
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(2) За разходите по съхранението, предаването и експедицията на товарите, 
пристанището съставя фактури, съгласно тази Тарифа и ги изпраща на клиентите на 
следващия работен ден от експедицията на товарите. 

Чл.28 Сумите за извършените допълнителни операции се събират веднага след 
тяхното изпълнение. 

Чл.29 За услугите, не посочени в настоящата Тарифа или изискващи осигуряване на 
допълнителни специфични условия за тяхното изпълнение, клиентите заплащат такива 
по размера на цените за най-близката услуга, освен ако предварително между 
пристанището и клиентите не е договорена конкретна цена. 

Чл.30 (1) В случай, че между пристанището и неговите клиенти няма подписани други 
специални споразумения, отнасящи се до условията на заплащане на извършените 
пристанищни услуги, клиентите (техните спедитори, агенти) са длъжни да уредят 
плащанията по връчените (изпратените) им фактури в 10-дневен срок от издаване на 
фактурата. 

(2) Авансовите парични преводи по чл.25 се превеждат по банковата сметка на 
пристанището най-късно един ден преди фактическото започване на работата по 
дадена услуга.  

(3) След изтичането на сроковете по чл.30, ал. 1 и липса на парични преводи от страна 
на клиент-длъжник, за забавата на плащанията пристанището начислява лихва върху 
дължимата сума (главница), в размер основния лихвен процент плюс 10 пункта, за 
всеки просрочен ден. 

Чл.31 (1) При системно просрочване на плащанията (три или повече пъти) или не 
издължаване, в срок повече от 10 дни от страна на клиентите, в зависимост от вида на 
неизплатената сума, пристанището има право след изтичане на упоменатия в договора 
срок на заплащане, веднага да спре: приемането, обработката и експедицията на 
товарите.  

(2) След изтичане на 3 месеца от  закъснението за изплащането на дължимите суми 
пристанището предявява иск срещу неизправния клиент. 

Чл.32 (1) Ако за извършените от пристанището услуги клиентът рекламира някоя 
фактура, последният е задължен да изплати неоспорваната сума от фактурата 
незабавно, като частта на оспорваната сума от фактурата следва да бъде рекламирана 
в писмена форма по надлежен ред. 

(2) В случай, че след приключване на рекламационното производство се окаже, че 
клиентът е спрял неоснователно част от плащанията, той изплаща и допълнителната 
сума по условията на чл.30, ал.3 от настоящата Тарифа. 

Чл.33 (1) При не уреждане на сметките по обработката на кораба и престоя му на кей, 
пристанището има право да задържи отплаването на даден кораб чрез съдействието 
на компетентните органи и инстанции до уреждане на дължимите плащания. 

 (2) При забава в уреждане на плащанията от корабния агент, извън сроковете, 
упоменати в договорите, пристанището има право да изисква авансови плащания за 
ползваните пристанищни услуги. 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.34 (1) Определените цени на тон-товар се прилагат за действителна брутна тежина 
на товара, обявена в манифеста, съответно в товарителницата или констатирана от 
пристанището. 

(2) Тежината на опаковката, както и тежината на средствата за укрепване или 
предпазване на товарите от атмосферни влияния, се включват в брутната тежина на 
товара; 

(3) При констатация на умишлено занижаване теглото на товара от страна на 
товародателя, същия заплаща тези количества в троен размер. 

Чл.35 За не упоменатите пристанищни услуги по настоящата Тарифа, цените се 
определят по договаряне. 

Чл.36  Работното време на пристанищен терминал Свищов се определя със заповед на 
Началник пристанище. 

Чл.37  Товарите се обработват директно в случаите: 

(1) При обработка на опасни, наливни или други товари, когато естеството на товара 
задължително изисква директно претоварване; 

(2) За останалите генерални и насипни товари, когато клиентът осигурява 
необходимите транспортни средства (кораби, вагони или автомобили) в срокове и 
количество, позволяващи да се изпълняват обявените или договорирани с 
пристанището корабоденонощни норми. 

Чл.38 За задържане на работници и механични средства в непроизводителен престой 
по вина на клиента за повече от 15 минути, установен с акт, виновната страна заплаща: 

(1) За работник – за започнат човекочас по Таблица № 3, т. 8. 

(2) За механични средства – цените по Таблица № 8. 

Чл.39 За начало на денонощието по смисъла на Таблица № 5 от настоящата Тарифа 
се счита времето от фактически започнатия час на приставане на понтона или 
пристигане на котвената стоянка. 

Чл.40 Всички корабособственици, които ползват пристанищни услуги, съгласно 
настоящата Тарифа са длъжни при поискване да предоставят на пристанището 
информация в съответствие със ЗМПВВППРБ. 

 Чл.43 Когато пристанището обработва товарите в дните – официални празници за 
Република България, цените по Таблици №№ 1, 2, 3 и 8 се прилагат с 50% увеличение.  

Чл.44 (1) Промени в цените и условията могат да бъдат прилагани в течение на 
годината; 

(2) Товародателите биват уведомявани за това чрез техните спедитори (агенти) или 
пряко 15 календарни дни преди прилагането на евентуални промени. 

(3) Тълкувания по прилагане на настоящата “Тарифа” се дават от Изпълнителния 
директор и имат задължителен характер за всички клиенти, ползващи пристанищните 
услуги. 

Чл.45 Тази “Тарифа за извършваните дейности и услуги в Пристанище Свищов” е 
утвърдена с протокол от заседание на Съвета на директорите и влиза в сила от 
01.01.2019 година.  

   



 

 

  

Т А Б Л И Ц А  № 1 

ЗА  ОСНОВНИТЕ  ПРЕТОВАРНИ  РАБОТИ            

Забележка: При обработка по индиректен вариант „кораб/ вагон/ автомобил с извозване в открит тилов 

склад” при използване на пристанищна техника: 

 - за посочения по-горе вариант се заплаща цената по колона 3 от + 0.35 евро за обработка на съответния 

вид товар, 

- за претоварната операция при експедиция се заплаща цената по колона 5 

 

Претоварни  операции - в евро  за 1 тон/ 1 контейнер 

№ 
клас 

Класификация  на  товарите 

Кораб-кораб, кораб-

вагон, кораб-

автомобил или 

обратно, вагон-вагон, 

вагон-автомобил, 

автомобил-автомобил 

Кораб-склад,  

склад-кораб 

Автомобил –склад 

вагон – склад склад-

вагон, склад-

автомобил, 

склад - склад  

1 2 3 4 5 

I. Насипни товари 

1. Инертни материали 

  а)пясък, баластра, фракция 

  б)кариерен камък 

 

 

0,50 

1,10 

 

 

0.40 

0,80 

 

0.20 

0,45 

2. Въглища 1.60 1.50 0.60 

3. Руди, концентрати 1.60 1.50 0.60 

4. Кокс 1.85 1.60 0.60 

5. Зърнени храни и фуражи: 

             а/ царевица, жито, ечемик 2.70 2.50 1.70 

             б/ сл.семе, овес, рапица,шрот 2.80 2.50 1.70 

6. Други насипни товари 2.00 1.75 0.80 

II. Опаковани  и  неопаковани  товари,   с  тежина  на  товарната  единица 

7. Над 10 000 – 20 000 кг. 2.20 1.70 1.30 

8. Над 5 000 - 10 000 кг. 2.40 1,90 1.40 

9. Над 1 500 -   5 000 кг. 2.50 2.00 1.45 

10. Над    500 -   1 500 кг. 3.85 3.40 2.15 

11. Над    200 -      500 кг. 4.30 3.75 2.20 

12. Над      70 -      200 кг. 6.30 5.45 3.15 

13. Над      20 -        70 кг. 7.15 6.30 4.00 

14. До        20 кг. 9.00 8.25 4.70 

III. Контейнери  с  шаблонирана брутна  тежина,  пълни  и  празни 

15. Пълни контейнери до 20 фута 67.50 52.50 30.00 

16. Пълни контейнери до 40 фута 75.00 60.00 37.50 

17. Празни контейнери до 20 фута 60.00 45.00 22.50 

18. Празни контейнери до 40 фута 67.50 52.50 24.00 
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Т А Б Л И Ц А  № 2 

ОСНОВНИ  ПРЕТОВАРНИ  РАБОТИ,  ЗА  КОИТО  СЕ  ПРИЛАГАТ  КОНКРЕТНИ  ЦЕНИ   

Претоварни  операции  -  в евро/ тон 

№ 

клас 
КЛАСИФИКАЦИЯ  НА  ТОВАРИТЕ 

Кораб-кораб,  

кораб-вагон,  

кораб-автомобил 

или обратно  

вагон-вагон,  

вагон-автомобил, 

автомоб.-автомоб. 

Кораб-склад,  

склад-кораб 

Автомобил – 

склад,  

вагон- склад, 

склад-вагон, 

склад-автомобил, 

склад - склад  

1 2 3 4 5 

1. Стъкло, порцелан, фаянс - в каси до 200 кг. 6,30 5,50 3,60 

2. Стъкло, порцелан, фаянс - в каси от 201 до 500 кг. 5,80 5,00 3,20 

3. Товари в бали до 120 кг. 6,75 6,00 3,25 

4. Товари в бали над 120 кг 5,25 4,50 2,75 

5. Автомобилни гуми - единични 5,25 4,50 2,75 

6. 
Пътни, строителни, транспортни и други машини и 

съоръжения 
7,40 6,60 3,75 

7. Кожи, мокросолени, на бройки 6,75 6,20 3,25 

8. 

Претоварване на наливни, неопасни товари на пристанищен 

кей, вкл. участие на работници за прикачване и откачване на 

шлангове и повдигателен кран 
1,50 --- --- 

9. 
Претоварване на опасни наливни товари, съгласно 

класификацията на ИМО по договаряне --- --- 

10. 
Претоварване на производни на нефта продукти, 

невключени в класификацията на ИМО 
1,50 --- --- 

11. Претоварване на колооси, бандажни гривни 5,25 4,50 2,75 

12. Специализирани тръби с тегло над 5 тона 5,50 5,10 4,50 

13. Релси – за единични бройки 5,25 4,80 2,45 

14. 
Метални отпадъци, метален и неметален скрап с 

нестандартни размери 4,80 2,70 2,80 

15. 

Товари в каси, пакети, кашони и кафези с обемно тегло над 

4м³ в тон, обявено от товародателя или установено с 

констативен протокол 

6,75 6,00 3,25 

16. 

Претоварване на машини, съоръжения и технологично 

оборудване с тегло до 40 000 кг. с два  брегови пристанищни 

крана 

8,00 7,00 5,50 

17. Чугун – механизирано 2,15 1,50 1,20 

18. Чугун – ръчно 5,65 4,15 2,70 

19. Товари, обработени в хладилни помещения 6,25 --- --- 

20. Леки и товарни автомобили, автобуси -масов товар --- 7,25 --- 

21. Трупи – насипно 3.30 2,35 1,50 

22. Павета:       

 а/ от автомобили, механизирано - 1,50 1,40 

 б/ от вагони, механизирано 2.00 1,50 1,40 

 в/ ръчна обработка 5,65 4,15 2,70 

23. Каменна сол, насипно:       

 а/ от покрит вагон 2,05 1,20 2,05 

 б/ от открит вагон 1,65 1,20 0,65 

24. Отпадъчна хартия на бали:       

 а/ механизирано 4,60 3,50 2,50 

 б/ ръчно 5,25 4,50 2,75 
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ТОВАРИ ПО БРОЙКИ 

25. 

 За всеки манифестиран брой 

 - леки автомобили 

 - микробуси                                     

 

 

--- 

 

23.00 

35.00 

--- 

26. 
Селскостопанска техника до 5 тона – за 1 бр. за всяка 

операция 
--- 60.00 --- 

27. 
Селскостопанска техника над 5 тона – за 1 бр. за всяка 

претоварна операция 
--- 100.00 --- 

28. Прикачен селскостопански инвентар --- 30.00 --- 

Входни/изходни такси за ползване на фериботен терминал Свищов 

29. 

За всяка товарна единица: 

 - Тир, тир с ремарке, камион, автобус, автобус с ремарке, 

микробус 8+1 

 

--- 3,50 --- 

30.  Лек автомобил 7+1 места --- 2,00 --- 

31.  Лек автомобил с ремарке  3,00  

32.  Лек автомобил --- 1,00 --- 

Забележка:  

 При обработка по индиректен вариант „кораб/ вагон/ автомобил с извозване в открит/закрит тилов 

склад” при използване на пристанищна техника: 

 - за посочения по-горе вариант се заплаща цената по колона 3 от + 0.35 евро за обработка на съответния 

вид товар, 

- за претоварната операция при експедиция се заплаща цената по колона 5.  

 

Т А Б Л И Ц А  № 3 

ЦЕНИ  ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛУГИ  В  ПРИСТАНИЩЕТО 

№ Видове  допълнителни  услуги Мярка Цена в евро 

1 2 3 4 

1. Почистване и измиване на плавателни съдове и превозни средства на бр. 300,00 

2. 
За почистване на плавателен съд при наличие на други отпадъци, освен 

от естеството на обработвания товар, установено  с акт  
на 1 брой 350,00 

3. 
За всяко мерене на автомобил, ремарке (независимо от броя на 

ремаркетата) с или без товар 
на 1 мерене 2,00 

4. За почистване на капаци и плавателни съдове от сняг и лед На 1 брой съд 200,00 

5. За предпазване на товара от замръзване на 1 вагон 5,00 

6. 
За покриване, откриване или постилане с мушами /брезенти/ 

на 1 вагон 6,00 

7. За укрепване на ГТК върху обикновени вагони и автомобили на 1 контейнер 8,00 

8. 
За ползване на работници при повременна работа или допуснат 

престой по вина на клиента 
на 1 човекочас 10,00 

9. За всяко мерене на ж.п.вагон със или без товар на 1 мерене 12,00 

10. Чемберосване на 1 бр. пачка 1 бр. пачка 15,00 

11. 
Маркиране на открити автомобили и вагони с варно мляко, независимо 

от теглото 

на 1 вагон или 1 

автомобил 
2.80 

12. Сортиране на гранитни изделия На тон 2.00 

13. За заемане на корабно място без извършване на претоварна операция; На линеен метър на 

започнат месец  

 

15,00 
 

14. Лепене на срязани брезенти 1 см. 0.60 
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15. 
За запушване на отвори на вагони, автомобили при насипни товари 

на 1 вагон / автомобил 3,00 

16. 
Ползване на специализирана площадка за товаро-разтоварна дейност 

(банко) 
На започнат час 5.00 

17. 
Включване реклами на клиентите в интернет страницата на фирмата 

и/или “връзка” към техен интернет сайт. 
По договаряне 

18. 
Претоварване на насипни и генерални товари (лимбиране) с помощта 

на плаващ кран в зависимост от вида на товара, както следва: 
  

18.1. Въглища  
на тон 2.50 

18.2. Руда и концентрати на тон 2.50 

18.3. Зърнени храни и фуражи 
на тон 3,00 

18.4. Дървен материал на тон 2,70 

18.5. Други насипни товари на тон 3,00 

18.6. 
Опаковани и неопаковани товари с тежина на товарната единица до 

1500 кг. 

на тон 
4,50 

18.7. 
Опаковани и неопаковани товари с тежина на товарната единица от 

1500 до 5000 кг. 

на тон 
3,80 

    

19. Приемане на зърно от камион на тон 0,50 

20. Изваждане на зърно с камион на тон 0,50 

21. 
Съхранение независимо от вида и количеството на съхраняваното 

зърно 

на тон 
0,80 

 

Т А Б Л И Ц А   № 4 

ЦЕНИ  ЗА  СКЛАДОВИ  УСЛУГИ  В  ПРИСТАНИЩЕТО 

1. При съхраняване на товари над 7 денонощия, се заплаща за всеки започнат тон и денонощие, както 

следва:  

№ Време  на  съхранение  в  пристанищните  складове 
Покрити 

складове 

(Евро) 

Открити  

складове 

(Евро) 

1 2 3 4 

І. Съхранение на товари 

1. Над 7 до 15 денонощия включително, за цялото време на съхранение 0.16 0.10 

2. Над 15 до 30 денонощия включително, за цялото време на съхранение 0.24 0.16 

3. Над 30 денонощия включително, за цялото време на съхранение 0.40 0.20 

4. Съхранение на транзитни товари до 30 дни не се заплаща 

5. Съхранение на транзитни товари над 30 дни 
заплаща се съгласно Табл. 4 

– Раздел І или ІІ и ІІІ 

IІ. Ползване на складови площи 

1. Базисни цени по чл.16, за 1м
2
, на месец 1,70 1,40 

ІІІ. Съхранение на насипни товари (въглища, кокс, инертни материали и концентрати) в открити 
складови площи 

1. Еднократно, при приемане на товара 0.40 

2. 

Всеки месец на 1
-во

 число се начисляват суми за съхранение за всеки 

започнат тон от наличните товари, намиращи се на склад в 

пристанището  

0.50 
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ІV. За съхранение на дребни пратки (до 50 кг.) 

1. На започнат ден 50,00 ---

2. Съхранение на контейнери 

2.1. Съхраняването на пълни и празни контейнери е безплатно за първите 7 дни, като деня на 

приемането не се брои. 

2.2. За съхранение на контейнери, собственост на клиенти, над 7 дни се заплаща: 

- по 1,00 евро за 20-футов контейнер за денонощие за цялото време на съхранение; 

- по 2,00 евро за 40-футов контейнер за денонощие. 

2.3. Когато контейнерите се съхраняват в закрит склад, се плащат и цените съгласно Раздел ІІ от 

настоящата таблица. 

 

 

3. За ползване режим митническо складиране със съответното обезпечение се заплаща: 

 

Режим митническо складиране 

Размер на обезпечението % от обезпечението 

3.1.  За срок до 3 дни 

                      до 5 000 лв. 10,0 % 

от 5 000 лв. до 10 000 лв.   7,0 % 

                  над 10 000 лв.   5,0 % 

3.2. За срок над 3 дни,  
за всеки започнат календарен месец, независимо от датата на учредяване на режима 

                      до 5 000 лв. 3,0 % 

от    5 000лв. до 10 000 лв. 4.0 % 

от  10 000 лв. до 20 000 лв. 5,0 % 

                      над 20 001 лв. 6,0 % 

  

 3.1. Средства за обезпечаване режим “Митническо складиране” се предоставят срещу писмена 

заявка от клиента. 

 3.2. Начислените суми съгласно Таблица  № 4, т.3 се фактурират на клиента, поискал 

обезпечението. 

4. За ползване статут на митнически склад – 15 евро на превозно средство. 

5. Клиентите заплащат на пристанището: 

5.1. Направените телеграфни, телефонни, телексни и други разходи, свързани с експедицията на 

товара срещу представяне на съответните документи. 

5.2. Стойността на пломбите, товарителниците и други бланки – по цени определени от НК 

“БДЖ” . 

 



 9  

Т А Б Л И Ц А   № 5 

ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ УСЛУГИ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ 

І. ЦЕНИ ЗА ПОНТОННИ УСЛУГИ 

№ Време на престой Цена в евро 

1 За пътнически кораби с кабини за пътници: 

1.1   до   6 ч.  65.00  

1.2 от   6 ч. до 12 ч. 125.00  

1.3 от 12 ч. до 18 ч. 190.00  

1.4 от 18 ч. до 24 ч. 250.00  

2 
За понтонни услуги на пътнически кораби, които нямат кабини /ракети, 

метеори, възходи, хидробуси и др./. 

2.1   до   6 ч. 45.00  

2.2 от  6 ч.  до 12 ч. 90.00  

2.3 от 12 ч. до 18 ч. 135.00  

2.4 от 18 ч. до 24 ч. 180.00  

3 Цени за понтонни услуги на останалите плавателни съдове: 

3.1   до  3 ч. 20,00. 

3.2 от   3 ч. до   6 ч. 80,00 

3.3 от   6 ч. до 12 ч. 120,00 

3.4 от 12 ч. до 18 ч. 150,00 

3.5 от 18 ч. до 24 ч. 170,00 

4 
При понтонна услуга над 24 ч., за всяко следващо започнато денонощие се 

заплаща 170,00 евро. 

5 

При понтонна услуга за плавателни съдове, които нямат „свободна 
практика” за обработка в пристанище Свищов се фактурират цените по 

т.3 и 4 плюс еднократна такса от 50 евро 

 

ІІ. ЦЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ 

№ Услуга 
Цена в евро за 1 

пътник 

За качване или слизане на пътник на/от пътнически кораб 

1. За пътнически кораби с кабини за пътници 4.50 

2. За пътнически кораби, които нямат кабини за пътници 2.00 

ІІІ. ЦЕНИ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПЛАВАНЕ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИ 
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

№ Услуга Цена в евро  

1. 
За понтонна услуга на графичен ден за всеки  от превозвачите в 

линията. 
10.00  

2. За слизане или качване на всеки пътник 0.20  

 

 

Забележка:   
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1. Броят на пътниците се установява от рапорта на капитана на кораба. 

2. Когато едни и същи пътници слизат и се качват на едно и също пристанище, посочената в Раздел ІІ 

цена се събира еднократно. 

3. С цел разработване на новооткриващи се линии за пътнически кораби, извършващи плаване, 

съгласно действащи международни споразумения, може да бъде предоставян гратисен период от 45 дни 

за цените по Раздел ІІІ. 

 

ІV. ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛ.ЕНЕРГИЯ И ПИТЕЙНА ВОДА 

№ Услуга Цена  

1. Снабдяване с ел.енергия  
50  евро за включване, плюс цената за количеството 

ползвана ел.енергия по цени на “Електроснабдяване”. 

2. 
Снабдяване с питейна вода от 

брегови хидрант  

30  евро за включване плюс цената за ползваното 

количество питейна вода по цени на “ВИК”. 

 

V. ЦЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ С МАНЕВРЕН КОРАБ ОТ ПРИСТАНИЩЕТО 

№ Услуга Мярка Цена в евро 

1. 
Обслужване с подменен екипаж на баржи без 

капаци 
На започнат ден 15.00  

2. 
Обслужване с подменен екипаж на баржи с 

капаци 
На започнат ден 30.00  

3. 
Маневри, свързани с претоварната дейност на 

пристанището 

За 1 маневра на 1 

плавателен съд 
150.00  

4. 
Маневра от/до международна котвена стоянка 

(км. 552,00) 

За 1 маневра на 1 

плавателен съд 
300.00  

5. Маневра от/до пристанище Свилоза 
За 1 маневра на 1 

плавателен съд 
180.00  

6. 
Извършване на външни услуги с маневрен 

кораб 
На започнат час 150.00  

Забележка:  

1. За една маневра се приема всеки от следните варианти, свързани с преместването на 1 

плавателен съд: 

- от корабна стоянка до пристанище; 

- от пристанище до корабна стоянка; 

2. При писмено искане за предоставяне на маневрен кораб за извършване на услуги, които не са 

свързани с пряката претоварната дейност на пристанището за времето от 18.00 часа до 06.00 часа, както 

и в съботни, неделни и празнични дни, горните цени се събират с 50 % увеличение. 

3. При извършване на съвместни маневри (с други корабособственици) при необичайно ниво на 

реката се събират по 50% от цената на 1 маневра. 

 

VI. ЦЕНИ ЗА ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА КАПАЦИ НА ЛИХТЕРИ ИЛИ СЕКЦИИ 

1. За отваряне и затваряне на капаци на лихтери или секции се заплаща цена в размер на 75 евро, 

независимо колко пъти ще се наложи отваряне и затваряне на едно посещение на плавателния съд. 
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Т А Б Л И Ц А   № 6 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ  МИТНИЧЕСКИ  И  ТРАНСПОРТНО - СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ  В  ПРИСТАНИЩЕТО 

№ Вид  на  изготвения  документ 
Единична 

мярка 
Цена в евро 

Попълване на митнически документи: 

А/ изготвяне на митнически манифест /ММ/ 1 брой 2.00 

Б/ митническа декларация /МД/ 1 брой  5,00 

В/ поправка на митническа декларация /МД/ 1 брой 1,50 

насипни на тон 0.30 
Г/ извършване на митнически формалности за обмитяване на стоката 

при възлагане от името и за сметка на клиента 
генерални на 

тон 
0.60 

Д/ декларация за митническа облагаема стойност /МДОС/ 1 брой 1.00 

Е/ служебна бележка за прекратяване на ТИР карнет 1 комплект 1.00 

Ж/ фотокопирни услуги  1 страница 0.08 

З/ попълване нареждане за експедиция 1 комплект 0.15 

1. 

И/ попълване на сертификат ЕUR-1 1 комплект 2.00 

Попълване на транспортно-спедиторски и търговски документи: 

А/ Ж.П. товарителница /CIM/ 1 брой 2.00 

Б/ товарителница /CMR/ 1 брой 2.00 

В/ карнет /ТИР/ 1 брой 2.00 

Г/ нареждане за издаване на коносамент 1 брой 15.00 

Д/ фактура проформа 1 брой 2.00 

2. 

Е/ спецификация 1 брой 2.00 

 

Забележка:  

 1. Клиентите заплащат на пристанището стойността на образците, бланките, формулярите 

отделно, тъй като доставната им стойност не е включена в горните цени. 

2. Цените по настоящата таблица се заплащат при писмено искане от клиента, отделно от цените 

за услугите по Таблица № 7. 

 

 

Т А Б Л И Ц А   № 7 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  УСЛУГИ  В  ПРИСТАНИЩЕТО 

 

№ Вид  на  услугата  /такса за издаване/ Единична мярка Цена в евро 

1.    Препис от талиманска записка /фотокопие/ брой  0.60 

2.    Констативен протокол за износни товари – над един брой брой 1.00 

3.    Акт-известие /Акт за смесване/ генерален акт – над един брой брой 1.00 

4.    Промяна на нареждане за експедиция, товарене за износ брой 1.20 

5.    
Смяна на превозни документи /прекартиране по искане на 

клиента/ 
комплект 2,40 

6.    Издаване на спецификация брой 0.60 
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№ Вид  на  услугата  /такса за издаване/ Единична мярка Цена в евро 

7.    
Повторно написване на документ, свързан с превоза по вина 

на клиента 
документ 1.20 

8.    
Издаване на отчетно писмо, крайно отчетно писмо, приемо-

предавателен протокол /над един брой/ 
брой 0.80 

9.    Доставка на документи на адрес за инкасиране на суми пратка такса ПТТ +20% 

10. 
Издаване на преписи, фотокопия от документи за минало 

време 
брой 0.60 

11. Префактуриране по вина или искане на клиента брой 1.00 

12. Телефонни, телефаксни, телеграфни и др.разговори документ такса ПТТ +20% 

13. Издаване на документи по образец /данъчни фактури и др/ документ стойността им 

14. Фотокопирни услуги страница 0.16 

 

Т А Б Л И Ц А   № 8 

ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА  ПРИСТАНИЩНИ  ТЕХНИЧЕСКИ  СРЕДСТВА 

 

№ Технически  средства Единична мярка  Цена в евро 

1 2 3 4 

1. Ел.портален кран до 10 тона /включително/ започнат машиночас 60,00 

2. Ел.портален кран над 10 тона започнат машиночас 100,00 

3. Мотокар вилков започнат машиночас 30,00 

4. Кофачен товарач Фадрома  започнат машиночас 60,00 

5. Кофачен товарач  Бобкет започнат машиночас 40,00 

6. Трактор – влекач започнат машиночас 30,00 

7. Услуга с автомобил - гондола На т./км. 1,50 

Забележка:  

1. В цената е включен и трудът на механизатора /шофьор или крановик/ на техническото средство. 

2. При ползване по договаряне на технически средства извън района на пристанището – цените от 

таблицата се завишават с 50%. 

 

Т А Б Л И Ц А  № 9 

ДРУГИ  УСЛУГИ: 

Вид на услугата Единица мярка Цена в лева 

1 2 3 4 

Цена за издаване на пропуск за вход в пристанището     

За 1 година 120,00 

За 1 месец 16,00 А) за леки автомобили  

За 1 ден 1,00 

1. 

Б) за товарни автомобили На ден 2,00 

Цена за ползване на паркинг в района на пристанището:     
2. 

 

 
А) За товарни и леки автомобили 

На започнато 

денонощие 
8,00 
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Б) За сел.стоп.техника, прикачен инвентар и др. пътно-строителни 

машини 

 - за открит паркинг 

 - за закрит склад (краткотрайно) 

На започнато 

денонощие 

 

 

8,00 

12.00 

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Цените на услугите се актуализират при промяна на пазарните цени. 

2. В цените на  Таблица № 9 е включен ДДС. 

 

 

Т А Б Л И Ц А  № 10 

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ 

За достигнати обеми товари на Пристанищен терминал Свищов  

 

Количество – физ.тона 
Преференция – в % от цената за претоварните 

услуги 

Насипни  товари 

                   до     10 000 Без преференции 

от   10 001 до     30 000 5 % 

от   30 001 до    50 000 10 % 

от   50 001 до  80 000 13 % 

                   над  80 000 15 % 

Генерални  товари 

                    до     5 000 Без преференции 

от      5 001 до   10 000 5 % 

от    10 001 до   20 000 7 % 

от    20 001 до   30 000 10 % 

от    30 001 до 50 000 12 % 

                   над 50 000 15 % 

Контейнери (ГТК–20 футови) 

До 100 контейнера Без преференции 

Над 100 контейнера 10% 

 

Условия за предоставяне на преференциални отстъпки: 

1. Преференциалните отстъпки действат за една календарна година от 01.01. до 31.12. на годината. За 

сключените договори през годината отстъпките действат от началната дата на договора. 

2. Преференциални отстъпки в цената на претоварните услуги се предоставят само на клиенти, които 

осъществяват разплащанията си с Пристанищен терминал Свищов съгласно действащите договори. 

3. Полученото право за ползване на преференции се прекратява едностранно от Пристанищен терминал 

Свищов без предупреждение, в случай че дадена фирма системно бави плащанията си към него извън 

договорените срокове. Преференциите могат да бъдат предоставени отново по преценка на 

пристанището при възстановяване на редовното погасяване на задълженията от страна на клиента, но 

не по-рано от два месеца от датата на прекратяването 


