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ТАРИФА 
 
 
 
 
 
 
В сила от 15 Януари 2010г. 

 

 „ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ” АД 
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Чл.1 “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД осъществява дейности и услуги в пристанищен терминал 

Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна в качеството 

си на пристанищен оператор. “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД притежава удостоверение за 

регистрация, издадено от ИА”Пристанищна Администрация” към Министерството на 

Транспорта. 

  

Чл.2 Цените на пристанищните услуги са обявени в лева (BGN) и Евро (EURO) и не включват ДДС. 

При фактурирането “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД начислява ДДС съгласно условията на 

действащия ЗДДС и правилника за неговото приложение. 

 

Чл.3 Услугите предоставяни от “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД се заплащат: 

 

(1) От корабопритежателите /техните агенти/ по смисъла на КТК и от чуждестранни клиенти, в 

EURO. 

 

(2) От български търговски дружества /товародателите и други клиенти/ по смисъла на ТЗ, в лева, в 

евро или в левовата равностойност на еврото (EURO) по курс на БНБ, обявен в деня на 

извършване на услугата. 

  

Чл.4 Разплащанията между “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД и неговите клиенти се извършват 

съобразно съответните законови и подзаконови нормативни актове, като сроковете и начините 

на плащане се уреждат в чл.5 или със договорните споразумения между двете страни. 

 

Чл.5 В случай, че между “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД и неговите клиенти няма подписани 

договорни споразумения, отнасящи се до условията на заплащане на извършените пристанищни 

услуги, те са длъжни да уредят плащанията по настоящата тарифа  по следния начин: 

 

(1) Товари внос директен вариант – 100% авансово. 

 

(2) Товари износ директен вариант – 100% авансово. 

 

(3) Товари внос индиректен вариант – 3 /три/ дни след поставяне на товара в пристанищен склад се 

заплащат цените за основните претоварни услуги. Цените за последващи претоварни 

услуги,  услуга по съхранение на товарите и други допълнителни услуги се заплащат в 

деня на експедицията на товара от терминала. 

 

(4) Товари износ индиректен вариант – 100% в деня на връчване на Нареждането за товарене 

 

(5) Товари транзит – 100% авансово. 

 

(6) Стифни товари – 100% в деня на експедиция от пристанището. 

 

Чл.6 При неуреждане на плащанията от страна на клиентите, съобразно настоящата тарифа 

“ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД начислява законна лихва за забава. 

 

Чл.7 При неуреждане на плащанията от страна на клиентите, съобразно настоящата тарифа, 

“ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД има право: 
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1. Да спре приемане на нови количества товар; 

 

2. Да спре обработката на кораб; 

 

3. Да спре експедиция на товар; 

 

4. Да не приема писмени нареждания за извършване на пристанищни услуги; 

 

5. Да отнеме преференциални условия по договор за пристанищни услуги. 

 

Чл.8 За установените нередности “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД изпраща писмено 

уведомление до неизправния клиент с посочени причини и предприети мерки. 

 

Чл.9 За всички промени по условията иу цените в дейставащата тарифа , “ПРИСТАНИЩЕ 

ЛЕСПОРТ”АД уведомява своите контрагенти  седем дни  преди въвеждането им в действие. 

 

Чл.10 В случай, че има икономическа изгода “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД е в правото си да 

договаря с клиенти условия и цени различни от настоящата Тарифа. 
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Чл.1 Услугите, извършвани от “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД се разделят най-общо на: 

 

(1) Услуги, извършвани на корабите, посещаващи пристанищен терминал Леспорт; 

 

(2) Основни претоварни услуги – товаро-разтоварване и стифадоринг; 

 

(3) Допълнителни (съпътстващи) претоварни услуги; 

 

(4) Услуги по съхранение на товарите; 

 

(5) Други допълнителни услуги; 

 

Чл.2  Цените за услугите по Чл.1 са описани в таблици и не включват допълнителните увеличения и 

намаления. 

 

Чл.3 По смисълът на тази тарифа вариантите на обработка на товарите са: 

 

(1) ДИРЕКТЕН ВАРИАНТ за претоварване без поставяне на товара в пристанищен склад; 

 

(2) ИНДИРЕКТЕН ВАРИАНТ за претоварване с поставяне на товара в пристанищен склад; 

 

Чл.4 Цените за обработка на товарите се начисляват: 

 

(1)   Върху брутното им тегло /в метрични тона/; 

 

(2)   Върху обема им /в кубични метра/, когато това е посочено  

  изрично от “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД; 

 

(3)   Съобразно броят им и независимо от теглото и обема, когато това  

  е посочено изрично от “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД; 

  

(4) Съобразно предходните три алинеи, като начисленията не включват допълнително 

използвани материали, операции и услуги. 
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ЧЛ.1 Необичайни условия на работа, състояние и вид на товарите са липсата на нормални условия за 

работа при обработка на плаващи и сухопътни средства, които произтичат от техните 

технически конструкции или тип или са породени от вида и състоянието на товара. 

 

ЧЛ.2 Цените за претоварните операции при наличие на условията по чл.1 се  увеличават със 

съответният процент, съгласно този Раздел. 

 

Чл.3    Цените за претоварните услуги се увеличават с 25% при: 

 

(1) Обработка на товари (колети, връзки и единични бройки) с дължина по-голяма от 12,01м.; 

 

(2) Обработка на изделия от стъкло (с изключение на плоско стъкло в каси), порцелан, фаянс, 

керамика, стъклени бутилки и други подобни, или товари в опаковка стъкло; 

 

(3) Обработка на хладилни товари (замразени, охладени, охлаждани-мазнини, месо, птици, риба 

и рибни продукти, консерви, колбаси, млечни продукти, напитки, плодове и зеленчуци, яйца 

и други подобни); 

 

(4) Обработка на торби с единично тегло над 50,01кг., с изключение на фураж в торби; 

 

(5) Работа при температура на въздуха под минус 10°С  измерена на работното място и при 

подписан акт с клиента; 

 

Чл.4    Цените за претоварните услуги се увеличават с 50% при: 

 

(1) Обработка на товари в кораби с люкови отвори под 18 кв.м.; 

 

(2) Преместване, забиване, подреждане, или извличане на товар на разстояние по-голямо от 3 

линейни метра в страни от просвета на хамбара; 

 

(3) Обработка на товари по ръчен способ на височина над 2 линейни метра, или в товарни 

помещения с височина по-малка от 1.80 м.; 

 

(4) Липса на сепарация на отделните партиди посочени в товарните документи, което налага те 

да се сортират от пристанищните работници; 

 

(5) Претоварване на слепени пакетирани товари; 

 

(6) Претоварване на генерални товари, неотделени от борда на кораба или вагона, когато не са 

оставени места за сапани или сапанирани предварително за нормално избиване; 

 

(7) Обработка на товари с повредена опаковка (скъсани торби, счупени каси, разкъсани връзки, 

развързани бали и други подобни), пробита или покрита с разяждащи или други опасни за 

човешкото здраве вещества (киселини, основи, химикали и др. подобни) опаковка; 

 

(8) Товари (торби, метали и др.) с намаслена повърхност и опасност при обработката; 
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(9) Работа при температура на въздуха под минус 15°С  измерена на работното място и при 

подписан акт с клиента; 

 

(10) Обработка на товари в торби и каси с обемно тегло над 2 куб.м./ тон, или бали и други 

товари с обемно тегло над 3 куб.м./ тон; 

 

(11) Обработка на опасни товари по IMDG Code на IMO. 

 

 

Чл.5    Цените за претоварните услуги се увеличават със 100% при: 

 

(1) Обработка на товари в кораби с люкови отвори под 12 кв.м.; 

 

(2) Обработка на товари в нетоварни корабни помещения – локери, дип-танкове, кабини и други 

подобни; 

 

(3)  Обработка на замръзнали, заледени, заснежени, сбити, втвърдени, разтопени, горещи (с 

температура над 40°С) и други подобни товари, които затрудняват нормалната работа; 

 

(4) Тръби с диаметър над 1.20 м, фабрично криви тръби. 

 

(5) Разстилане,  тримиране, или извличане на насипни товари. 

 

(6) В дните (денонощията), обявени от Министерски съвет за официални и национални 

празници. 

 

 

Чл.6   Цените за претоварните услуги се увеличават с 200% в случай, че декларираното от клиента тегло 

на товара е умишлено занижено. 

 

Чл.7     Цените за претоварните услуги се договарят поотделно за всеки конкретен случай, 

неупоменат в предходните три члена 

 

Чл.8 Количеството на товара, обработен при необичайни условия, се установява с акт в момента 

на установяване на наличието им, съставен от служител на “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД, 

клиента и/или превозвача, или техни упълномощени представители. 
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Таблица 1 

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ НА КОРАБИТЕ 

№ Вид услуга Мярка 
Цена в евро 

№ Port service Мeasure 

1 Швартовка/отшвартовка 
Mooring / 

unmooring 
GT до 3 000 100.00 

2 Швартовка/отшвартовка 
Mooring / 

unmooring 
GT 3 001 - 6 000 130.00 

3 Швартовка/отшвартовка 
Mooring / 

unmooring 
GT 6 001 - 8 000 160.00 

4 Швартовка/отшвартовка 
Mooring / 

unmooring 
GT 8 001 - 10 000 190.00 

5 Швартовка/отшвартовка 
Mooring / 

unmooring 
GT над 10 001 190.00 

6 Швартовка/отшвартовка 
Mooring / 

unmooring 
GT на всеки 1 000 40.00 

7 

Прибиране и изхвърляне на 

смет - твърди битови 

отпадъци: 

Garbage бр. за брой торба 

Услугата се 

извършва от 

ДП"ПИ" 

8 Зареждане на кораба с вода Water м3 за куб.метър 4.50 

9 
Снабдяване на кораба с 

ел.енергия 
Electricity квч. за киловатчас 0,40 

10 

Противопожарно обезпечаване от брега на 

кораб, разтоварващ товари клас 1,2 и 3 по 

IMDG Code на IMO  

24ч. 
за започнато 

денонощие 
200.00 

11 

Противопожарно обезпечаване от брега на 

кораб, извършващ заваръчни и огневи 

работи /след предварително разрешение от 

ИА"МА"/  

24ч. 
за започнато 

денонощие 
50.00 

12 

Поставяне на бонови заграждения на кораб, 

разтоварващ товари клас 1, 2 и 3 по IMDG 

Code на IMO  

24ч. 
за започнато 

денонощие 
180,00 

13 

Отваряне и 

затваряне на 

капаци на кораб 

Hatch covers бр. 

за брой капак, 

независимо от 

габарити и тегло, за 

всяко отваряне и 

затваряне 

40.00 

14 
Предоставяне на 

интернет достъп 
Internet Wirеless account бр. 

на започнато 

денонощие 
20.00 

15 

За заемане на кей в непроизводствен 

престой без разрешение на "Пристанище 

Леспорт"АД 

ч. на започнат час 25.00 

16 
За заемане на кей в непроизводствен 

престой с разрешение на "Пристанище 
ч. на започнат час 6.00 
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Леспорт"АД 

17 Други услуги  по договаряне 
 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ТАБЛИЦА 1: 

 

1. При преместване на кораб от едно кейово място на друго се прилага 50% намаление. 

 

2. Цените по тази таблица се заплащат с 50% увеличение в дните (денонощията), обявени от 

Министерски съвет за официални и национални празници. 

 

3. Цените по ред 15 от Таблица 1 се събират от виновните за престоя на кораба клиенти, както 

следва:  

 

 ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА КОРАБА ОТ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ – ОТ 

КОРАБОСОБСТВЕНИКЪТ ЧРЕЗ АГЕНТА НА КОРАБА 

 

 ПРИ ЗАБАВЯНЕ ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО 

ТОВАРЕНЕ/РАЗТОВАРВАНЕ – ОТ ТОВАРОДАТЕЛЯ ИЛИ СПЕДИТОРА 

 

 ПРИ ДРУГИ СЛУЧАИ СЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО 

НА ПРИСТАНИЩЕТО И РАЗМЕНЕНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

4. “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД  не е задължено да известява писмено клиентите си за 

прилагане на цената по ред 15 от Таблица1.  

 

5. Цените по ред 15 от Таблица 1 се начисляват 4 (четири) часа след физическото завършване на 

товарните операции отбелязано в оперативният стейтмънт на пристанището. 

 

6. В случай че е постъпило писмено искане от агента на кораба за заемане на кей извън времето за 

обработка, “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД е в правото си да разреши престоя на кораб за 

определен период при гарантиране от агента на заплащане на такса за престой от 

 6 евро/започнат час. 
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Таблица 2 

Цени за товаро-разтоварване и стифадоринг / Stevedoring prices 

ГЕНЕРАЛНИ (БРОЙНИ) ТОВАРИ / GENERAL CARGOES 

№ 

Вид на товара Единично тегло   

Цена в EURO / тон 

Euro per mt 

Вариант на обработка / 

working technology 

Type of cargo Unit weight 
директен / 

direct 

индиректен / 

indirect 

1 Товари в слингс Cargo in slings 
до 1 500 кг 4.60 6.00 

над 1 501 кг 4.00 5.20 

2 Товари в биг бегс 
Cargo in big 

bags 

до 500 кг 5.60 7.00 

501 - 1 500 кг 4.60 6.00 

над 1 501 кг 4.00 5.20 

3 Товари в палети 
Cargo in 

pallets 

до 800 кг 5,20/брой 7,20/брой 

над 800 кг 4,00/брой 6,00/брой 

4 
Товари в каси, 

кашони, картони 

Cargo in cases, 

cardboard 

boxes 

до 20 кг 11.00 14.00 

20 - 200 кг 8.80 10.50 

201 – 1 000 кг 8.00 10.00 

1 001 - 2 000 кг 7.00 9.00 

2 001 - 5 000 кг 6.00 7.50 

5 001 - 10 000 кг 4.70 6.00 

10 001 - 15 000 кг  

/само стифно с 

вилкоповдигач/ 

4.50 5.80 

5 Товари в торби Cargo in bags 
до 25 кг. 9.00 15.00 

26 – 50 кг. 8.25 12.00 

6 

Шперплат, фазер, 

ПДЧ и бичен 

дървен материал 

(дъски) в пакети 

Wooden plates, 

hardboard - 

packets 

* 6.25 10.00 

7 Трупи в пакети 
Timber in 

packets 

независимо от 

един.тегло в куб.м. 
5.20/куб.м. 9.60/куб.м. 

8 
Плоско стъкло в 

каси 

Flat glass - 

cases 
* 8.00 

10.00 
/със съхр-ние на 

кейова площадка при 

възможност/ 

9 Бали Bales * 13.60 18.60 

10 
Метали на кангали 

/катанка, валцдрат/ 

Wire, iron rod- 

coils 

до 2 000 3.60 4.60 

над 2 001 3.40 4.40 

11 Метали на връзки 
Iron bars -

bundles 

до 5 000 4.00 5.00 

над 5 001 3.80 4.80 
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12 Тръби на бройки Pipes 
до 5 000 4.00 5.00 

над 5 001 3.80 4.80 

13 
Метали на блокове, 

рула, рулони 
Coils 

до 1 000 4.30 5.60 

1 001 - 5 000 3.70 5.00 

над 5 000 3.10 4.40 

14 Метали на листи Metal sheets 

до 250 кг 5.50 7.00 

над 250 до 2000 кг 5.00 6.50 

над 2000 кг 4.50 6.00 

15 Метали на пачки 
Metal sheets in 

packets 

до 1 000 4.30 5.30 

1 001 - 1 500 4.00 5.00 

над 1 500 3.70 4.70 

16 

Метали цветни на 

пачки, блокове, 

сляби 

Non-ferrous 

metals 

до 1 000 4.40 5.80 

над 1 000 4.00 5.40 

17 

Съоръжения, 

оборудване и 

метални 

конструкции 

Metal 

construc-tions 

до 1 000 7.00 9.00 

1 001 – 5 000 6.00 8.00 

над 5 000 5.00 7.00 

18 
Хартия и картон на 

рула 
Paper 

до 500 кг. 10.00 15.00 

над 500 кг. 9.00 14.00 

19 

Технологична 

дървесина, дърва за 

огрев, 

сепарационен 

материал и др. (от 1 

до 2 м) на връзки и 

пакети 

Timber - 

bundles & 

packets 

* 7.00 8.00 

20 Живи животни Live-stock * 15.00 ---- 

21 
Фураж за животни 

в бали и торби 
Forage * 18.00 ---- 

22 
Хавале в т.ч. 

цигари и алкохол 
  * 20.00 40.00 

23 Гуми Tyres * 13.00 18.00 

24 

Пълни контейнери 

от камион на стиф 

и обратно 

Full containers 20' с бруто до 15 тона 12.00 на движение 

Празни контейнери 

от камион на стиф 

и обратно 

Empty 

containers  

20' 6.00 на движение 

40' 9.00 на движение 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ТАБЛИЦА 2: 

 

1. Знакът  “ * ”  използван в таблица 2 означава, че единичното тегло на товара не се взема под 

влияние при ценообразуването 

2. Цените за товари, невключени в таблицата се договарят допълнително. 
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3. При ползване на плаващ, корабен или авто кран за претоварване на товари по т.10÷17 

съответните цени се заплащат с 50%  намаление. 
 

 

Таблица 3 

Цени за товаро-разтоварване и стифадоринг / Stevedoring prices 

НАСИПНИ ТОВАРИ / BULK CARGOES 

№ Вид на товара Type of cargo 

Цена в EURO / тон  

Вариант на обработка 

Директен Индиректен 

1 Метален скрап Steel scrap in bulk 7.00 8.50 

2 Дървен материал - трупи Timber 5.20 / куб.м. 7.20 / куб.м. 

3 

Технологична дървесина, 

дърва за огрев, 

сепарационен материал и 

др. (от 1 до 2 м)- насипно 

Wood-pulp 6.50 8.00 

4 
Пшеница, царевица, 

ечемик 
Wheat, maize, barley 3.30 - 

5 Слънчоглед Sunflower 4.00 
 

- 

6 Трици Bran 3.90 
 

- 

7 Кюспета, шротове Meal 4.00 
 

- 

8 Соев шрот Soya beans meal 4.40 
 

- 

9 Рапично семе Rape seed 3.50 
 

- 

 10 Овес Oats 4.40 

 

- 

  

11 Захар Sugar in bulk 4.00 - 

12 Пясък Sand 2.30 3.00 

13 Въглища Coal 1.85 2.50 

14  Глина Clay 2.30 -  

15 
Каолин, бентонит, шамот 

и други 

Caolin, bentonite, chamote 

in bulk 
2.40 3.00 
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16 
Руда, рудни и нерудни 

концентрати 
Ore 2.00 2.60 

17 Торове Fertilizers  2.70 3.50 

18 Каменна сол (морска сол) Rock salt (sea salt) 2.00 2.50 

19 
Стъклотрошки и 

металургични шлаки 
Slags, blasting materials 2.00 2.60 

20 Чугун Cast iron  2.40 3.30 

21 

Почистване на корабни 

товарни помещения, в т.ч. 

под пайола и 

междуребрията, стъргане 

на ребра 

Cleaning of holds  0.70 на кв.м. 

22 
Триминг на насипни 

товари 
Trimming 100% 

увеличение 

върху 

претоварната 

такса 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ТАБЛИЦА 2 И 3: 

 

 Цените по таблица 2 и 3 се прилагат с 20% намаление за товари непреминаващи през кей. 

 
 

 

 

 

Таблица 4 

Цени за товаро-разтоварване и стифадоринг 

НАЛИВНИ ТОВАРИ / LIQUID CARGOES 

№ Вид на товара Type of cargo 
Цена в EURO на тон / Price in EURO per mt 

Директен вариант на обработка 

1 
Биодизел  

100% чист без примеси 
Bio diesel oil 5.00 

2 Олио Vegetable oil 2.70 

3 Други: Other liquid cargo 
по договаряне 

negotiable 
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Таблица 5 

Цени за съхранение на товарите / Cargo storage taxes 

1. Период на престой на товари 

в пристанищни складове 

 (в денонощия): 

Цена в EURO на започнат тон и на започнато денонощие 

Euro per mt per 24 hours 

1. Time of storage of cargoes 

/days/: 

Закрит склад Открит склад 
Открит склад 

покрит с брезент 

Съседни 

складове 

Warehouse Open area 
Open area - 

tentage 

Neighbour 

stores 

от 1-ия до 30-ия ден 0.06 0.04 0.05 по договаряне 

от 31-ия до 60-ия ден 0.15 0.08 0.10 по договаряне 

след 60-ия ден 0.22 0.12 0.15 по договаряне 

след 90-ия ден 0.30 0.16 0.20 по договаряне 

2. Период на престой на 

контейнери: 

Цена в EURO за брой започнато денонощие 

Euro per mt per 24 hours 

20 футов 20' 40 футов 40' 

2. Time of storage of containers 

/days/: 

пълен до 15 

тона 
празен празен 

full up to 15 

tons 
empty empty 

от 1-ия до 30-ия ден 0.60 0.12 0.20 

от 31-ия до 60-ия ден 1.20 0.24 0.40 

след 60-ия ден 2.40 0.48 0.80 

3. Период на престой на товари 

в пристанищни складове (на 

квадратен метър): 

Цена в EURO на кв.метър за започнат 30-дневен период 

Euro per sq. meter per 30 days  

3. Time of storage of cargoes 

/square meters/ 

Открит склад Закрит склад 

Open area Warehouse 

Наета площ / Rental area 1.20 2.40 

 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ТАБЛИЦА 5: 

 

1. ”ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД предоставя на своите клиенти гратисен период на 

съхранение на товарите им по т.1 и 2 от тази таблица, както следва: 
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а) товари внос - за срок от пет (5) денонощия; 

 

б) товари износ  - за срок от десет (10) денонощия; 

 

в) за товари транзит – допълнително се договаря срок от петнадесет (15) до тридесет (30) денонощия. 

 

2. Не се ползват от горепосочените гратисни срокове на съхранение следните товари: 

 

а) товари по класификацията на IMO (опасни товари); 

 

б) бързо разваляеми, охладени и замразени товари; 

 

в) товари, които не преминават през кей по направление суша-море или обратно, освен ако не е 

договорено друго условие; 

 

3.  Цените за съхранение на товарите от таблицата се начисляват от първият ден, следващ 

гратисния период на съхранение (в случай, че има такъв) до деня на предаване/експедиция за 

целия облагаем период на съхранение, като: 

 

а) за товари, пристигнали със съхопътни превозни средства за ден на приемане се смята денят, в който 

вагонната/камионната пратка е постъпила в пристанищен склад, а за ден на предаване: денят на 

окончателното изтегляне на товара (освобождаване на стифа/склада); 

 

б) за товари, пристигнали по море, за ден на приемане се смята денят на стифиране на разтоварения от 

кораба товар в склада/на стифа, а за ден на предаване - денят на експедицията на товара. 

 

4. Цените за съхранение се увеличават за обемните, дългомерните и опасните товари (вкл. и за 

контейнерите с опасен товар) със същите проценти, които се прилагат при цените за основни 

претоварни услуги. 

5. “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД е в правото си да определя за всеки конкретен случай 

начина на отчитане на съхранението и съответната цена по тази таблица. 
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Таблица 6 

Цени на допълнителни пристанищни услуги и ползване на техника 

№ Вид на услугата Мярка Цена в EURO  

1 Цена за услуга "укрепване на товар" в кораб тон укрепен товар 1.50 

2 
Цена за услуга "укрепване на товар" във 

вагон 
тон укрепен товар 

1.50 

3 
Цена за услуга "укрепване на товар" във 

контейнер 
тон укрепен товар 

1.50 

4 Цена за услуга "разкрепване"  тон разкрепен товар 1.00 

5 
Застилане, покриване, откриване, събиране на 

сепарационен материал 
човекочас 8.00 

6 
Цена за услуга "Покриване/откриване на 

брезенти" на вагони 
вагон/операция 5.00 

7 
Цена за услуга "Обвързване на вагонни 

врати" 
вагон 6.00 

8 
Цена за услуга "Пломбиране на вагонни 

врати" 
вагон 8.00 

9 Заравняване на вагони с насипни товари вагон 7.00 

10 Опушване на вагони вагон 8.00 

11 Почистване на вагони вагон 7.00 

12 Почистване на контейнер /метене/ teu 4.00 

13 Почистване на контейнер /миене/ teu 8.00 

14 
Цена за услуга "Опаковане с еластично 

фолио" 
палет 3.00 

15 

Претегляне на превозни средства (пълно и празно) 

ж.п.вагони брой 6.00 

автомобил без ремарке брой 3.84 

автомобил с ремарке брой 4.48 

за всяко следващо  теглене брой 1.40 

16 
Предоставяне на собствени пристанищни и 

гарови коловози за престой на ж.п. вагони 
вагон / денонощие 5.00 

17 
Ползване на пристанищен паркинг за престой 

на товарни автомобили 
автомобил /денонощие 8.52 

18 Цена за услуга "Маневра от/до гара Езерово" със собствени маневрени локомотиви 
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за 1 вагон вагон 

по договаряне за 2 и 3 вагона вагон 

за над 3 вагона вагон 

19 Предоставяне на пристанищни работници човекочас в района 7.00 

20 Порталeн кран "Кировец" - 10 т машиночас в района 40.00 

21 Порталeн кран "Абус" - 10 т машиночас в района 50.00 

22 Мобилен кран Sennebogen  машиночас в района 60.00 

23 Кофъчен товарач Daewoo 
машиночас в района 12.00 

машиночас извън района 18.00 

24 Мотокар  -  1 т 
машиночас в района 6.00 

машиночас извън района 12.00 

25 Мотокар  -  3 т 
машиночас в района 12.00 

машиночас извън района 18.00 

26 Мотокар  -  4 т 
машиночас в района 15.00 

машиночас извън района 20.00 

27 Вилкоповдигач – 6 т 
машиночас в района 30.00 

машиночас извън района 45.00 

28 Вилкоповдигач – 10 т 
машиночас в района 40.00 

машиночас извън района 60.00 

29 Вилкоповдигач – 15 т 
машиночас в района 50.00 

машиночас извън района 70.00 

30 
Кофъчен товарач за насипни товари Volvo с 

големина на кофата 2,7 куб.м. 

машиночас в района 30.00 

машиночас извън района 55.00 

31 
Кофъчен товарач за насипни товари Volvo с 

големина на кофата 4,3 куб.м. 

машиночас в района 40.00 

машиночас извън района 60.00 

32 Транспорт на техника км по договаряне 

33 

Ползване на технически средства - 

пътнически автомобил до 10 места/ товарен 

автомобил до 1.5 т 

км - 1.00 
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Таблица 7  

Цени на административни услуги 

№ Вид на услугата 
Цена в ЛЕВА  

без ДДС 

Цена в ЛЕВА 

 с ДДС 

1 Издаване на складова разписка 8.00 лв / брой 9.60 лв / брой 

2 

Промяна на документи и заверка от склада 

(складодържателя) при прехвърляне на 

собственост 

15.00 лв / на 

операция 

18.00 лв / на 

операция 

3 

За престой на товарни автомобили в 

пристанището (за смяна на собственост,  

оформяне на митнически документ, митническа 

проверка и пр.) 

16.67 лв / на 

започнато 

денонощие 

20.00 лв / на 

започнато денонощие 

4 Издаване копие от документ 2.00 лв / брой 2.40 лв / брой 

5 Инструктаж по ОТ и ТБ на работници 
35.00 лв. / 

инструктаж 

42.00 лв. / 

инструктаж 

6 
Ползване на служебни помещения - за вземане 

на проби 

20.00 лв. / 

денонощие 
24.00 лв. / денонощие 

7 

 

Ползване на служебни помещения  за офиси  (с включени режийни): 

Офис № 7 - 17,25 м2 380.00 лв. / месец 456.00 лв. / месец 

Офис № 8 - 17,25 м2 380.00 лв. / месец 456.00 лв. / месец 

Офис № 9 - 16,06 м2 360.00 лв. / месец 432.00 лв. / месец 

Офис № 10 - 16,15 м2 360.00 лв. / месец 432.00 лв. / месец 

Офис № 11 - 12,63 м2 280.00 лв. / месец 336.00 лв. / месец 

Офис № 12 - 22,14 м2 488.00 лв. / месец 585.60 лв. / месец 

Офис № 13 - 12,63 м2 280.00 лв. / месец 336.00 лв. / месец 

8 Ползване на други служебни помещения 10.00лв./м2/месец 12.00лв./м2/месец 

9 
Режийни за ползване на други служебни 

помещения 
12.00лв./м2/месец 14.40лв./м2/месец 

10 

 

Издаване на пропуски за достъп след подадена молба по образец (с вкл. активиране на 

магнитна карта) на физически лица 

За първоначално активиране на магнитна карта  5.00 лв. / карта 6.00 лв. / карта 

За всяко следващо активиране на съществуваща 

карта за нов срок 
5.00 лв. / карта 6.00 лв. / карта 
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11 

Издаване на пропуск (магнитна карта) на водач 

и на лек автомобил 
на автомобил  

Еднократен за обработка на кораб  16.67 лв 20.00 лв 

за 1 месец 25.00 лв 30.00 лв 

за 2 месеца 45.84 лв 55.00 лв 

за 3 месеца 66.67 лв 80.00 лв 

за 4 месеца 75.00 лв 90.00 лв 

за 5 месеца 83.33 лв 100.00 лв 

за 6 месеца 91.67 лв 110.00 лв 

за 9 месеца 133.33 лв 160.00 лв 

за 12 месеца 166.67 лв 200.00 лв 

12 
Преиздаване на изгубена магнитна карта: 

Еднократно 20.00 лв 24.00 лв 

13 
Ползване на пристанищен паркинг за леки автомобили (автомобил на започнато денонощие) 

Паркинг в пристанището 5.00 6.00 

 
 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ТАБЛИЦА 7: 

 

1. Ползването на служебни помещения за офиси се предоставя въз основа на договор за 

определен срок. 

2. Ползването на служебни помещения за вземане на проби се предоставя след подаване на 

писмена заявка.  

3. Разходите на “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД по осигуряване на интернет връзка,  фиксиран 

телефонен пост, топлоенергия, почистване и сметоизвозване в предоставените офиси са 

включени в цената за ползване по т.7 . 

4. Потребената от ползвателите на офиси  ел. енергия, вода и телефонни услуги се заплащат 

извън определеното по т.7 по действащите цени на съответните доставчици. 

5. В случай, че използваната ел.енергия не се отчита по електромер, консумираното 

количество се определя по инсталираната мощност и броя на работните часове. 

6. Разходите за ремонт и поддръжка на уредите за потребление на ел.енергия, вода или 

телефонна връзка в наетите обекти са за сметка на наемателите. 

7. Ако по време на ползване на кея, на кораба се извършва кораборемонт, кораборемонтната 

фирма заплаща ел.енергията по цени съгласно Таблица 1, след подаване на писмена заявка. 

8. Активиране на магнитни карти важи до края на текущата календарна година. 

9. За други услуги, непосочени в Таблица 7 “ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД запазва правото 

си да договаря допълнително цени и условия. 
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Телефонни номера и работно време в пристанището: 
 

08.30 - 17.00 часа 

ДЛЪЖНОСТ 

 

ТЕЛЕФОН 

 

ФАКС E-MAIL 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
052 730 111  
052 730 121   

052 730 112 office@lesport-bg.com  

 
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ  

ОПЕРАТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

052 730 115 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ 
 

052 730 111 

 

СЧЕТОВОДСТВО 
 

052 730 114 

 

 

Денонощно 
 

 

ДЛЪЖНОСТ 

 

ТЕЛЕФОН ТЕЛ/ФАКС 

 

ДЕЖУРЕН РЪКОВОДИТЕЛ СМЯНА НА ТЕРМИНАЛА 
 

0885 899 484 052 730 113 

 
ОХРАНА НА ТЕРМИНАЛА 

 

0885 899 492 052 730 120 

 

 

Безопасните дълбочини за маневриране и швартоване на корабите по пристанищните 

корабни места и канала се обявяват със заповед на директора на ИА „Морска администрация- 

регионална дирекция Варна. 

 

 

НАСТОЯЩАТА ТАРИФА Е В СИЛА ОТ 15.01.2010 Г. И ОТМЕНЯ ВСИЧКИ 

ПРЕДХОДНИ ДЕЙСТВАЩИ ТАРИФИ НА „ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ”АД 

mailto:office@lesport-bg.com

