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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Въведение
„Драгажен флот – Истър“ АД – Концесионер на Пристанищен терминал
Свищов състави този документ за обслужващо съоръжение в съответствие с
изискванията на Регламент за изпълнение (ЕО) № 2017/2177.
Пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен
транспорт с национално значение Русе, съгласно Директива № 2012/34,
приложение II е вътрешно пристанищно съоръжение, свързано с железопътни
дейности.
1.2 Оператор на обслужващо съоръжение
Вътрешното пристанищно съоръжение, свързано с железопътните дейности
на Пристанищен терминал Свищов е предназначено за транспортна обработка на
товарите и маневрена дейност.
Оператор на обслужващото съоръжение по силата на Договор за концесия
Партида № D – 00352 в Националния концесионен регистър е „Драгажен флот –
Истър“ АД с адрес: гр. Свищов, ул. Дунав № 12, тел. 0631 60339, факс 0631 60341,
e-mail: dfistar@abv.bg.
Този документ
www.portsvishtov.com

за

обслужващо

съоръжение

е

публикуван

на

1.3 Период на валидност и процес на актуализиране
Този документ се актуализира при необходимост.
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2. УСЛУГИ
Използване на железопътната инфраструктура, включително на ЖП стрелки
и ЖП възли.
Осигуряване на достъп до релсов път до обслужващите съоръжения на
товарните терминали и вътрешните пристанищни съоръжения, свързани с
железопътните дейности.
Допълнителните и спомагателни услуги съгласно Приложение II – услуги
предоставяни на железопътни предприятия, не се предлагат в Пристанищен
терминал Свищов

3. ОПИСАНИЕ НА ОБСЛУЖВАЩОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
3.1 Списък на всички инсталации
- Пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен
транспорт с национално значение Русе
3.2 Пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен
транспорт с национално значение Русе
3.2.1 Местоположение
ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СВИЩОВ е разположен на десния бряг на
р. Дунав, на най-южната точка на реката (430 и 37' северна ширина) - на 554-я км.
от устието на р. Дунав и на 1 825-я км. от Пристанище Регенсбург.
В Свищов р. Дунав се вдава в Дунавската хълмиста равнина и създава
условия за осъществяване на най-пряката връзка от Дунав през старопланинските
проходи с долината на р. Марица и Егейско море.Транспортното значение на града
спомага за създаването на възможности за внос и износ от гр. София и цяла
Северна и Южна Централна България.
Връзката на Пристанищен терминал Свищов с Републиканската пътна
мрежа се осъществява:
- посредством ул. “Дунав”, ул. “Проф. Д. Бъров”, ул. „33-ти Свищовски
полк” за Русе и Бяла;
- посредством ул. “Дунав”, ул. “Проф. Д. Бъров”, ул. „33-ти Свищовски
полк”, ул. „Студенска”, ул. „Патриарх Евтимий” за Павликени и Велико Търново;
- посредством ул. “Дунав”, пл. “Омуртаг”, ул. „Отец Паисий” за Плевен и
София;
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Значението на пристанището се разширява във връзка с Европейските
транспортни коридори. Международно пристанище Свищов е разположено на №7
Паневропейски транспортен коридор (Рейн-Майн-Дунав). Намира се в близост до
транспортни коридори № 8 и 9 (на около 45 км). и магистрала "Хемус" (на 56 км. от
предполагаемото й трасе) и на 40 - 50 км. от гр. Александрия (Румъния), която има
излаз на основната пътна артерия на страната Букурещ - Тимишоара – Арад - част
от международни инфраструктурни коридори.
Посредством жп връзка с гара Свищов пристанищния терминал се свързва с
националната железопътна мрежа.

3.2.2 Работно време
Работно време на инсталацията.
- Понеделник – неделя 08:00-19:00 ч.
- по време на официални празници – по подадена заяка
3.2.3 Технически характеристики
Пристанищен терминал Свищов разполага със следните коловози:
- товаро-разтоварни:
• І-ви Дунавски коловоз Източен кей с полезна дължина 145 м.
Коловоза се обслужва от 3 броя портални крана модели: „Албатрос”,
„Албрехт”, тип „ГАНЦ”.
• ІІ-ри Дунавски коловоз Източен кей с полезна дължина 180 м.
Коловоза се обслужва от 3 броя портални крана модели: „Албатрос”,
„Албрехт”, тип „ГАНЦ”.
• І-ви Дунавски коловоз Централен кей с полезна дължина 275 м.
Коловоза се обслужва от 4 броя портални крана тип „ГАНЦ”.
• ІІ-ри Дунавски коловоз Централен кей с полезна дължина 425 м.
Коловоза се обслужва от 4 броя портални крана Тип „ГАНЦ”.
• І-ви Дунавски коловоз Западен кей с полезна дължина 225 м.
Коловоза се обслужва от 4 броя портални крана модели: „Кировец 5
t”, „Албатрос”, „Кировец 16/20 t”, тип 1069.
• ІІ-ри Дунавски коловоз Западен кей с полезна дължина 220 м.
Коловоза се обслужва от 4 броя портални крана модели: „Кировец 5
t”, „Албатрос”, „Кировец 16/20 t”, тип 1069.
• І-ви Градски коловоз с полезна дължина 170 м.
• ІІ-ри Градски коловоз с полезна дължина 240 м.
- кантарен коловоз и ЖП везна
Пристанищен терминал Свищов не разполага с ЖП везна.
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- техническо оборудване за измиване
Пристанищен терминал Свищов не разполага със техническо оборудване за
измиване.
- техническо оборудване за поддръжка
Пристанищен терминал Свищов не разполага със техническо оборудване за
поддръжка.
- зона за съхранение
Пристанищен терминал Свищов разполага със 21 300 м2 открита и 4 100 м2
закрита складова площ.
Коловозите са собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура“
3.2.4 Планирани промени в техническите характеристики
Не се предвиждат промени в техническите характеристики

4. ТАКСИ
4.1 Информация за таксите
Информация за таксите, може да бъде получена при запитване на
имейл: office@portsvishtov.bg
4.2 Информация за отстъпките
Информация за отстъпките, може да бъде получена при запитване на
имейл: office@portsvishtov.bg

5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП
5.1 Правни изисквания
5.2 Технически условия
Пристанищен терминал Свищов е с неелектрифицирана железопътна
инфраструктура и се обслужва от локомотиви с дизелова тяга.
Железопътните коловози и стрелки са с междурелсие 1435 мм.
Допустимо осно натоварване за железопътните коловози и стрелки в
Пристанищен терминал Свищов е 22 тона/ос.
Строителният габарит за железопътните коловози в района на терминала е
1-СМ1.
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5.3 Самопредоставяне на свързани с железопътните дейности услуги
5.4 ИТ системи

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА
6.1 Исканията за достъп или услуги
Заявителят отправя своята към диспечерите на имейл: office@portsvishtov.bg
6.2 Отговор на заявките
Отговор на заявките се получава на имейл: office@portsvishtov.bg.
6.3 Информация за наличния капацитет и временните ограничения на
капацитета
Не се предвиждат ограничения в капацитета на обслужващите съоръжения,
единствено това се случва при планираната им рехабилитация.
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