РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩА
В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „РЕЧЕН НАДЗОР - РУСЕ”
Пристанища за обществен транспорт с национално значение
№ по ред, дата на
регистрация,
страница в
регистъра
№1/
01.04.2005 г.
стр. 1– 4

№2/
01.04.2005 г.
стр. 5– 8

№3/
01.04.2005 г.
стр. 9 – 12

№3/
02.04.2015 г.

Пристанище/пристани
щен
терминал/наименован
ие
Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Русе
Пристанищен
терминал
Русе – изток
Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Русе
Пристанищен терминал
Русе – център
Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Русе
Пристанищен терминал
Русе – запад
-

Предлагани пристанищни
услуги
Обработка на товари;
Швартови услуги;
Снабдяване на корабите с
ел.енергия и комуникации;
Корабно бункероване с вода;
Снабдяване с хранителни и
други продукти
Обслужване на пътници;
Швартови услуги;
Снабдяване на корабите с
електрическа енергия и
комуникации;
Корабно бункероване
Обработка на товари и поща;
Швартови услуги;
Снабдяване на корабите с
ел.енергия и комуникации;
Снабдяване с хранителни и
други продукти
-

Типове обработвани
товари
Генерални товари;
насипни товари;
наливни товари;
Ро-Ро товари;
контейнери

Номер и дата на
Наложени
валидно удостоверение ограничения на
за експлоатационна експлоатационната
годност
годност
№ 13009 от
няма
21.04.2015 г.

-

№ 13003 от
07.05.2014 г.

няма

-

№ 13008 от
07.04.2015 г.

Няма

-

-

Заповед № РД-08167 от 31.03.2015 г.
на министъра на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията за
временно
ограничаване на

експлоатацията на
пристанище за
обществен
транспорт с
национално
значение Русе –
забрана за
извършването на
пристанищни
дейности и услуги
на пристанищен
терминал Русезапад.
№3/
29.04.2015 г.

-

-

-

-

Заповед № РД-08181от 07.04.2015 г.
на Министъра на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията за
отмяна на
наложеното
временно
ограничаване на
експлоатацията на
пристанище за
обществен
транспорт с
национално
значение Русе –
забрана за
извършването на
пристанищни
дейности и услуги
на пристанищен
терминал Русезапад.

№3/
19.01.2016 г.
№4/
20.05.2005 г.
стр. 13 - 16

няма
Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Русе
Пристанищен терминал
Силистра

№5/
01.04.2005 г.
стр.17 – 20

Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Русе
Пристанищен терминал
Тутракан

№6/
01.04.2005 г.
стр. 21 – 24

Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Русе
Пристанищен терминал
Свищов

21.03.2018 г.

Обслужване на пътници;
Швартови услуги;
Снабдяване на кораби с
електрическа енергия и
комуникации;
Корабно бункероване /гориво,
смазочни материали, вода/;
Снабдяване с хранителни и
други продукти
Обработка на товари;
Обслужване на пътници;
Швартови услуги;
Снабдяване на корабите с ел.
енергия и комуникации;
Корабно бункероване с вода;
Снабдяване с хранителни и
други продукти.
Обработка (товарене,
разтоварване, подреждане,
съхранение) на товари и поща;
Обслужване на пътници;
Швартоване;
Снабдяване на корабите с
електрическа енергия и
комуникации;
Корабно бункероване с вода;
Снабдяване с хранителни и
други продукти;
Приемане и обработка на
отпадъци - резултат от
корабоплавателна дейност, по
Анекс V към МАРПОЛ 73/78

№ 13007 от
12.03.2015 г.

няма

Генерални товари;
Насипни товари

№ 13006 от
12.03.2015 г.

няма

Генерални товари;
Насипни товари;
Наливни товари;
Ро-ро товари

№ 13014 от
15.03.2018 г.

няма

-

№7/
01.04.2005 г.
стр. 25 – 28
22.03.2018 г.

№8/
29.08.2007 г.
стр. 29 – 32
16.04.2018 г.

№9/
17.03.2010 г.
стр. 33 – 36

Пристанище за
обществен транспорт с
национално значение
Русе
Пристанищен терминал
Сомовит

Обработка на товари;
Обслужване на пътници;
Швартови услуги;
Снабдяване на корабите с
електрическа енергия и
комуникации;
Корабно бункероване (вода);
Снабдяване с хранителни и
други продукти;
Приемане и обработване на
отпадъци - резултат от
корабоплавателна дейност, по
Анекс V към МАРПОЛ 73/78
Пристанище за
Обработка на товари и поща;
обществен транспорт с Обслужване на пътници;
национално значение Швартови услуги;
Русе
Снабдяване на корабите с ел.
Фериботен терминал енергия и комуникации;
Корабно бункероване с вода;
Силистра
Снабдяване с хранителни и
други продукти;
Приемане и обработка на
отпадъци - резултат от
корабоплавателна дейност по
Анекс V към МАРПОЛ 73/78
Пристанище за
Обработка на товари;
обществен транспорт с Обслужване на пътници;
национално значение Швартови услуги;
Русе
Снабдяване на корабите с
Фериботен терминал електрическа енергия и
комуникации;
Никопол
Снабдяване с хранителни и
други продукти

Генерални товари;
Насипни товари

№13004 от
23.10.2014 г.

няма

Част Б на УЕГ
№ 13004 от
15.03.2018 г.

Ро-ро товари

№ 13015 от
05.04.2018 г.

няма

Ро-ро товари;
фериботни товари
/леки, лекотоварни и
товарни автомобили,
автобуси,
селскостопански и други
самоходни машини на
колесен ход/

№ 13005 от
30.05.2014 г.

няма

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение
№ по ред, дата на
регистрация,
страница в
регистъра
№1/
29.03.2005 г.
стр. 121 – 124
16.04.2018 г.

№2/
29.03.2005 г.
стр. 125 –128
№3/
29.03.2005 г.
стр. 129 – 132
№4/
30.03.2005 г.
стр. 133 – 136

Пристанище/пристани
щен
терминал/наименован
ие
Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
Силистра – Поларис 8

Предлагани пристанищни
услуги

Обработка на товари
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
Анекси I и V към МАРПОЛ
73/78
Пристанище за
Обработка на товари;
обществен транспорт с Швартоване;
регионално значение
Снабдяване на корабите с
електрическа енергия и
Силистра – Лесил
комуникации
Пристанище за
Обработка на товари;
обществен транспорт с Корабно бункероване
регионално значение
Русе – нефтоналивен
терминал Арбис
Пристанище за
Обработка на товари;
обществен транспорт с Швартови услуги;
регионално значение
Снабдяване на корабите с
електрическа енергия и
Порт Булмаркет –
комуникации;
Русе
Корабно бункероване

Типове обработвани
товари
Генерални товари;
насипни товари

Номер и дата на
Наложени
валидно удостоверение ограничения на
за експлоатационна експлоатационната
годност
годност
№ 23010 от
няма
04.09.2015 г.
Част Б на УЕГ
№ 23010 от
05.04.2018 г.

Генерални товари;
Насипни товари

№ 23002 от
10.07.2014 г.

няма

Нефтопродукти

№ 269 от
02.04.2012 г.

няма

Генерални товари;
Насипни товари;
Наливни товари ( в т.ч.
нефтопродуктиклас 3,
течни химикали клас 9 и
газове клас 2 по
Класификацията на ИМО)

№ 23001 от
30.05.2014 г.

няма

№5/
30.03.2005 г.
стр. 137 – 140

Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
Дунавски драгажен
флот – Русе

№6/
30.03.2005 г.
стр. 141 – 144

Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
Свищов – Свилоза

№7/
30.03.2005 г.
стр. 145 – 148
№8/
31.05.2005 г.
стр. 149 – 152

Обработка на товари;
Генерални товари;
Швартови услуги;
Насипни товари
Снабдяване на корабите с вода,
комуникации е електрическа
енергия;
Буксировка;
Корабно бункероване

№273 от
27.04.2012 г.

няма

Пристанищен терминал Обработка на товари;
Генерални товари;
Снабдяване на корабите с вода, Насипни товари
Свилоза
телефон и ел.енергия.

№ 304 от
19.09.2013 г.

няма

Пристанищен терминал Обработка на товари;
Генерални товари;
Снабдяване на корабите с вода, Насипни товари
ТЕЦ Свилоза
телефон и ел.енергия;
Буксировка/влачене/;
Техническо снабдяване и
услуги;
Снабдяване с хранителни и
други продукти;
Други услуги свързани с
обслужване на плавателните
средства.
Пристанище за
Обработка на товари;
Нефтопродукти
обществен транспорт с Корабно бункероване
регионално значение
Петрол – Сомовит

№ 278 от
21.05.2012 г.

няма

№ 216 от
08.06.2009 г.

няма

Пристанище за
Обработка на товари;
обществен транспорт с Корабно бункероване;
регионално значение
Швартоване
Русе – безмитна зона

№ 302 от
29.08.2013 г.

няма

Нефтопродукти

№9/
31.05.2005 г.
стр. 153 – 156
№10/
31.05.2005 г.
стр. 157 – 160
№11/
24.07.2006 г.
стр. 161 – 164
22.11.2017 г.

№12/
11.04.2008 г.
стр. 165 – 168

№14/
12.03.2012 г.
стр. 173 – 176

Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
Белене
Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
Никопол
Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
Дубъл Ве Ко – Русе

Обработка на товари и поща.

Обслужване на пътници

Генерални товари;
Насипни товари

-

Обработка (товарене,
Генерални товари;
разтоварване, подреждане,
Насипни товари
съхранение) на товари;
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
Пристанище за
Обслужване на пътници;
обществен транспорт с Швартови услуги;
регионално значение
Снабдяване на корабите с
ел.енергия и комуникации;
Ийст Пойнт –
Корабно бункероване /гориво,
Силистра
вода/;
Снабдяване с хранителни и
други продукти
Пристанище за
Обслужване на пътници;
обществен транспорт с Швартоване;
регионално значение
Снабдяване на корабите с вода,
електрическа енергия и
Пристис
комуникации;
Корабно бункероване с гориво
и смазочни материали;
Техническо снабдяване и
услуги;
Снабдяване с хранителни и
други продукти

№ 272 от
24.04.2012 г.

няма

№ 281 от
14.06.2012 г.

няма

№ 23014 от
10.11.2017 г.

няма

№ 23006 от
21.04.2015 г.

няма

№ 23005 от
18.02.2015 г.

няма

№15/
17.11.2017 г.
стр. 177 - 180
17.11.2017 г.

Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение
АДМ Силистра

Обработка (товарене и
съхранение) на насипни товари
– зърнени култури;
Швартоване;
Приемане и обработване на
отпадъци, резултат от
корабоплавателна дейност по
Анекс V към МАРПОЛ 73/78

Насипни товари

№ 23018 от
28.08.2017 г.

няма

Пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 от ЗМПВВППРБ
№ по ред, дата на
регистрация,
страница в
регистъра
№1/
30.05.2005 г.
стр. 341 – 344
21.03.2018 г.
№2/
28.08.2006 г.
стр. 345 – 348

№3/
17.08.2011 г.
стр. 349 – 352

Пристанище/пристанищ
Предлагани пристанищни
ен
услуги
терминал/наименование
Пристанище
със
специално
предназначение
на
Изпълнителна агенция
„Проучване
и
поддържане на река
Дунав” – Русе
Пристанище със
специално
предназначение
„Русенска
корабостроителница
запад”
Пристанище
със
специално
предназначение „Ривър
сервиз – Русе”

Местодомуване и ремонт на
кораби;
Швартоване;
Снабдяване с вода,
електрическа енергия;
Хидротехническо проучване
и строителство
Строителство и ремонт на
кораби

Ремонт на плавателни
съдове; Швартоване;
снабдяване на корабите с
ел.енергия и комуникации;
Корабно бункероване (вода)

Типове обработвани
товари

Номер и дата на
Наложени
валидно удостоверение ограничения на
за експлоатационна експлоата-ционната
годност
годност

-

№ 53003 от
15.03.2018 г.

няма

-

№ 53001 от
20.08.2014 г.

няма

-

№ 53002 от
23.09.2014 г.

няма

