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I. Въведение
1. Основание
Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006
- 2015г. се разработва в изпълнение на чл.103а, ал.2 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).
Пристанищата се явяват важни центрове за успеха на целия транспортен комплекс,
като през тях преминават над 60% от вноса и износа на икономиката ни и по тази причина
те влияят на цялостното развитие на икономиката. Отчитайки този факт Европейския
парламент призова чрез Зелената книга на морските пристанища и инфраструктурата от
месец декември 1997г., правителствата да започнат реформа водеща към либерализация и
комерсиализация на пристанищните услуги.Тази реформа приключи за повечето
европейски държави към 1998г., като Италия, Испания, Полша, Литва, Латвия, Естония,
Румъния. Реформата в българските пристанища започна 2000г. с приемането на
ЗМПВВППРБ и създаването на ИА”Пристанищна администрация”. Създадоха се условия
за преминаване към най-разпространената в световната практика „Land Lord System”, при
която държавата притежава инфраструктурата на пристанищата и я предоставя на частния
бизнес за извършване на пристанищни услуги, съгл. действащото законодателство .
Международната практика показа, че тази система дава значителни възможности за
развитие на частната инициатива и създава най-добри условия за изграждане на
конкуренция на пристанищните услуги.

2. Мисия
Мисията на програмата е подобряване на ефективното и качественно обслужване
на икономиката на Република България, преди всичко чрез модернизация на пристанищата
и предоставяне на услуги, гарантиращи бързо и сигурно обслужване, увеличаване на
транзитните превози през територията на страната
и повишаване на
конкурентноспособността на българските пристанища.
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II. Анализ на сектора
1. Национална пристанищна система – основни параметри.
Националната пристанищна система включва:
•
•
•
•
•

Пристанища за обществен транспорт с национално значение – съгласно
Приложение 1 към ЗМПВВППРБ
Пристанища за обществен транспорт с регионално значение – съгласно
приложение 2 към ЗМПВВППРБ.
Яхтени пристанища – съгласно чл. 108 на ЗМПВВППРБ
Рибарски пристанища - съгласно чл. 107 на ЗМПВВППРБ
Специализирани пристанища - съгласно чл. 109 на ЗМПВВППРБ

Обект на Националната програма са пристанищата за обществен транспорт – с
национално и с регионално значение. Основните параметри и предназначение на
пристанищата за обществен транспорт с национално и с регионално значение са посочени
в Приложение 1 на настоящата програма.

2. Място на Националната пристанищна система в икономиката на страната
Пристанищната система на Република България влияе съществено върху
икономиката на страната. Системата е съставена от два типа пристанища - речни и морски.
Речните пристанища са разположени по протежението на българския участък от река
Дунав, представляващ северната граница на страната. Морските пристанища са
разположени на черноморския бряг, представляващ съответно източната граница на
България.
Граничното положение на тези пристанища е предпоставка за ключовата им роля в
икономиката на страната поради факта, че всички стоки превозвани по вода независимо от
това дали са предназначени за вътрешния пазар или са транзитно преминаващи се
обработват в тях. С присъединяването на страната ни към Европейския Съюз
черноморските ни пристанища ще се превърнат в източна граница на Съюза. В бъдеще те
ще изпълняват главно транзитна функция и чрез тях ще се осъществява връзката на ЕС със
страните от Централна Азия, Близкия, Средния и Далечния Изток както и със страните от
черноморския басейн.
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3. Дейност на морските и речните пристанища
Товарооборот преминал през морските ни пристанища за
периода 2000-2005г., (в тона) по начин на превоз

Година
Вид товар

2000

Наливни товари
Насипни товари
Контейнери
Ро-Ро товари
Генерални товари

Общо

2001

2002

2003

2004

2005

7354523 7974412 7143018 7424303 8469563 9701770
8388296 8689927 9808096 9266912 10130121 10421958
554457
634746
835155
995416 1275062 1343128
235729
499872
440761
497532
484500
541484
2751558 2552440 2184428 3181928 3149335 3027840
19284563 20351397 20411458 21366091 23508581 25036176

Товарооборот на морските пристанища в тонове
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Общият товарооборот преминал през морските ни пристанища за разглеждания
период отбелязва плавно покачване, като за 2005 г. са обработени 25 млн. тона товари и е
отчетен ръст от 6,5% спрямо 2004 г., като за целия период нарастването е с близо 30%.
Основен дял в прираста имат превозите на наливни товари – с 14,5% увеличение
през 2005г. спрямо 2004г., като за шестгодишния период те са нараснали с 32%. Ръст се
наблюдава и при обработката на контейнери – с 5,3% през 2005г. спрямо предходната
година, като за целия разглеждан период техния обем нараства близо два пъти и половина.
Спад се отбелязва само при обработката на генерални товари – с близо 4% през 2005г.
спрямо 2004г .
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Дялово разпределение за 2005г.
Район Варна - 10 260 хил. тона
Фериботен
комплекс
4%
Леспорт
3%

Петрол
1%

Балчик
3%

Варна - изток
21%
ТЕЦ Езерово
10%

Варна - запад
58%

Дялово разпределение за 2005 г.
Район Бургас - 14 775 хил. тона
Бургас - запад
12%

Росенец
60%

Бургас - изток
26%
Фиш Порт Бургас
2%
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Товарооборот преминал през речните ни пристанища
за периода 2000-2005г., (в тона)
Година
Начин на превоз
наливни товари
насипни товари
генерални товари
товарооборот

2000

2004

2005

112467
982
53592
51150
29658
1693350 1631049 2250150 1999495 2516036
541819 650937 724674 820188 836060
2357086 2282968 3028416 2870833 3381754

224 998
2366659
806181
3 397 838

Каботажни превози
Всичко, без фериботи
в тона

882036

2001

1875295

3239122 2804802 3578815 3693486 4288222

5 273 181

71525

237272

550399

2003

906468

Фериботи - товарни
единици

521834

2002

155734

822653

156859

177049

141 953

Товарооборот на речните пристанища в тонове
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Общият товарооборот преминал през речните ни пристанища за 2005г. отбелязва
сериозен ръст 22,7% спрямо 2004г., като за разглеждания шест годишен период общото
нарастване е с над 85%.
Основна роля за посоченото увеличение имат наливните товари, които нарастват
със 7 пъти и половина за 2005г. спрямо предходната, както и каботажните превози, които
отбелязват ръст от 106% за 2005г. спрямо 2004г.
През разглеждания период не са обработвани контейнери по река, а при насипните
и генерални товари се наблюдава слаб спад от съответно 6% и 3,5%. Сериозен спад се
наблюдава в обработените ро-ро единици – с близо 17%.
Въпреки все още малкия дял на транзитните превози, те отбелязват ръст от 24,5%
през 2005г. спрямо 2004г. Вносът показва незначително покачване от 1,4%, докато при
износа се наблюдава спад от 9,5%.
Министерство на транспорта
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Развитието на българската икономика оказва директно влияние на развитието на
българските пристанища чрез по-нататъшно нарастване на вноса и износа на товари.
Основните сектори, които оказват влияние върху относителния дял на товарооборота и
пътникопотока са:
-

нефтопреработващата промишленост – внос на нефт и износ на нефтопродукти;
металургията – внос на руда, кокс и други изделия на металургичната
промишленост и износ на металургическата промишленост и скраб;
енергетиката – внос на въглища;
строителството – износ на цимент, вътрешни превози и износ на инертни
материали, внос и износ на строителни материали и конструкции;
селското стопанство – износ и внос на зърнени храни и фуражи;
химическата промишленост – износ и в по-малка степен внос на торове;
леката промишленост и др. отрасли на индустрията – внос и износ на различни
генерални и контейнеризирани товари;
развлекателната и туристическата индустрии – предоставяне на услуги за
обслужване на пътници и туристи.

Статистическите данни сочат тенденция за промяна на структурата на
товарооборота – делът на контейнерните и ро-ро превозите нараства за сметка на
насипните товари. Изоставането на България в мултимодалните превози налагат в
Програмата да се заложат по-високи темпове на нарастване на контейнерните и ро-ро
превозите за сметка на насипните и генералните товари след 2007 година.
Прогнозираният ръст на товарооборота на морските пристанища ще се реализира
почти изцяло чрез нарастването на контейнерните и ро-ро превози. Контейнерните превози
се предполага, че ще достигнат 150 хил. TEU през 2007 година, а през 2015г. – до 900 хил.
TEU. Очаква се ро-ро превозите да следват същата тенденция – т. е. около 0,8 млн. тона
през 2007 г. и 3-4 млн. тона към 2015 година.
Прогнозната оценка направена на база статистическо екстраполиране по видове
товари по начин на превоз и съобразена с прогнозните показатели за развитието на
икономиката на страната предвижда следните обеми:
Година
2007г.
2015 г

Морски пристанища
27,2 млн. тона
34,7 млн. тона

Речни пристанища
6,2 млн. тона
9,5 млн. тона

Общо
33,4 млн. тона
44,2 млн. тона

Развитието на сухопътната инфраструктура би трябвало да доведе до значителен
ръст на ро-ро превозите между българските дунавски пристанища и пристанищата,
разположени на отсрещния румънски бряг. Статистическите данни сочат намаление на
броя на обработените превозни средства през 2002 година в сравнение с 2001 година. През
следващите години товаропотокът се стабилизира на около 156 хил. превозни средства
годишно.
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След влизането в експлоатация на Дунав мост-2 се очаква превозите през р. Дунав
между Видин-Калафат и Оряхово-Бекет да намалеят значително – до 40-50 хил.
транспортни единици годишно. Двата ферибота ще останат като алтернативни
транспортни възможности на моста с възможност за привличане на товаропоток с
конкурентни на моста цени. От друга страна се очаква нарастване на товаропотока между
малките румънски и български пристанища, обосновано от облекчаването на
митническите формалности след влизането на двете страни в ЕС. Нови ро-ро линии и
пристанища за приемане на ро-ро платформи ще бъдат открити в повечето дунавски
градове и преди всичко в Силистра, Свищов, Никопол и др.
По отношение на ориентацията на българския внос и износ основните изводи се
свързват със намаляване на търговския обмен с Русия, Украйна и другите страни от ОНД.
Решаваща ще бъде, обаче, структурата на българската икономика – вносът на суровини и
износът на метали и полуготова продукция, независимо от направлението ще продължи да
се осъществява по вода.
4. Състояние на пристанищната инфраструктура. Тенденции.
Основната инфраструктура на българските пристанища е строена преди 50 отчасти и до
100 години, с изключение на пристанище “Варна-Запад”, Фериботен комплекс – Варна,
“Ро-Ро” терминалите в Оряхово и Русе и някои други по-малки обекти. Независимо от
това, мощностите за обработка на товари се оценяват на около 30-35 млн. тона на море и
около 10 млн. тона на река Дунав при настоящата им съоръженост с товаро - разтоварна
техника. Инвестициите в поддържането и развитието на пристанищата през последните
години, са значително намалени и състоянието на пристанищата не отговаря на
съвременните изисквания в някои основни направления, които имат неоходимост от
преситуиране на разположението на основните пристанищни мощности. Построените в
началото на миналия век пристанищни съоръжения във Варна ( пристанищен терминал
Варна Изток), Бургас (пристанищен терминал Бургас Изток, но и цялото пристанище),
Русе, Свищов, както и Несебър,Созопол. Поморие, Царево, Ахтопол, са вече в чертите на
централната част на градовете, което създава определени проблеми както от екологично
естество така и от архитектурно – строително естество. Това предполага следните
направления на инвестициите за развитие на пристанищата с които следва да се съобрази
настоящата програма :
• Изместване на пристанищните съоръжения за обработка на насипни,
наливни и други генериращи екологични проблеми дейности извън широкия
център на градовете.
• Преустройство на пристанищните съоръжения, ситуирани в широкия център
на градовете преди всичко в пристанища за обслужване на пътници,
спортно-рекреативни и бизнес зони.
• Създаване на възможност за приемане на кораби с по-голяма
товароподемност чрез удълбочаване на акваториите и подходите,
осигуряване на достатъчен надводен просвет и акватория за маневриране.
• Възстановяване и укрепване на пристанищни съоръжения – кейови стени,
вълноломи и пристанищна територия и други елементи на пристанищната
инфраструктура;
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•
•
•
•

Специализация на пристанищни терминали, модернизация на товаро–
разтоварната техника и усъвършенстване на организация на работа;
Модернизация на системите за охрана и безопасност на пристанищата:
Привеждане на пристанищните съоръжения и системи в съответствие с
международните и националните изисквания за опазване на околната среда.
Осигуряване на приемни съоръжения за събиране и третиране на
отпадъците от корабите и пристанищната дейност.

5. Интеграция на България в Европейския съюз
С присъединяването на страната ни към ЕС ще се създадат условия за ново
преразпределение на товаропотоците, изразяващо се в:
• Засилване на икономическите връзки на България с Европейския съюз и
превръщането и в нейна външна граница. Съвсем естествено е превръщането
на България в логистичен център за страните от Средна Азия и Кавказ, което
предполага развитието на транзитните превози.
• Увеличаване на товаропотока и пътникопотока, основно фериботен и
пътнически с Румъния;
• Значително нарастване на товаропотока и пътникопотока от и за Централна
Европа по река Дунав – на първо място пътнически, ро-ро и комбинирани
превози;
6. Развитие и модернизиране на технологиите за обработка на товарите.
Развитието и модернизацията на технологиите за обработка на товарите е естествен
процес, произтичащ от развитието на световната икономика. Резултат от това развитие е
предлагането на пазара на модерна и високопроизводителна претоварна техника,
специализирана за обработка на определени видове товари; комуникационни системи и
електронна техника; съвременно програмно осигуряване. Целта е да бъдат постигнати
следните основни резултати:
• повишаване на производителността на претоварния процес и от там съкращаване на времето за престой на корабите в пристанищата;
• подобряване на качеството на предлаганите пристанищни услуги
• подобряване на сигурността на корабите и пристанищата и на безопасността
на пристанищата чрез подобряване на контрола над преминаващите товари и
пътници. Изискването за притежаване на сертификат по ISPS-кода ще стане
задължително за всички пристанища с международна дейност след 2007
година;
• внедряване на организация и съоръжения за опазване на околната среда на
територията на пристанищата, включваща събиране и третиране на
отпадъците от корабите, в съответствие с изискванията на Директива 2000 на
ЕС, както и от пристанищната дейност. Организация, съответстваща на
изискванията на тази директива ще стане задължителна след 2007 година за
всички български пристанища.
Министерство на транспорта
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7. Благоприятни възможности
•

Свързани с развитие на българската икономика

Своевременната интеграция на Р България в ЕС може да доведе до над 10% ръст на
българската икономика и от там - до значително нарастване на вноса и износа. Този ръст,
обаче, няма да доведе до състояние на недостиг на пристанищни инфраструктурни
мощности. Посочените по-горе показатели на товарооборота са съизмерими с настоящия
потенциал на пристанищата и могат да бъдат поети чрез увеличаване на натоварването на
пристанищата.
•

Свързани с обема на транзитни превози

Благоприятното географско положение на страната като връзка между Европа и Азия
до голяма степен предопределя потенциалната функция на България като транзитна
държава между богатите на природни ресурси държави в Близкия Изток, Западна и Средна
Азия и силните в икономическо и промишлено отношение държави от Западна и
Централна Европа.
Очакването за значително развитие на транзитните превози е оправдано едва след 2007
година, след влизането ни в ЕС, когато практически ще се създадат условия за увеличаване
на товаропотока по европейските транспортни коридори.
Транзитният товаропоток няма да повлияе съществено на прогнозирания товарооборот
на пристанищата в близка перспектива. В дългосрочна перспектива се очаква отклоняване
на някои товаропотоци през България при условие, че бъдат разработени конкурентни
логистични схеми.
Привличането на транзитни товари е политика, определена от стратегията за развитие
на транспортния сектор, поради значението, което той има за икономиката на страната. То
предполага:
-

-

изграждане на жп и пътна структури по трасетата на европейските
транспортни коридори, пресичащи България – предвижда се в стратегията за
развитие на транспортния сектор;
изграждане на контейнерни и ро-ро терминали в българските пристанища,
оборудвани със съвременна товаро - разтоварна техника, способни да
приемат кораби с вместимост над 2000 контейнера;
привличане на концесионери, способни да осигурят транзитни товари и на
първо място – оператори на световни контейнерни линии;
провеждане на активна маркетингова политика и въвеждане на принципите
на модерната логистика, в т.ч. чрез създаване на центрове за предоставянето
на пълни логистични услуги. Предвижда се на първо време изграждане на
такива логистични центрове да се осъществи на възлови точки, където се
пресичат трансевропейските транспортни коридори.
създаване на условия за развитие на съпътстващи дейности
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Създаването на благоприятни условия за привличане и обработване на транзитни
товаропотоци може да осигури до 2015 г. около 3-3,5 млн. тона транзитни товари годишно
в морските пристанища и около 2-2,5 млн. тона в речните пристанища.
Основни транзитни коридори, имащи значение за българските пристанища ще бъдат:
•
•
•
•

Европейски транспортен коридор № 7 – река Дунав с Видин, Лом, Русе (със
сухопътно отклонение за Варна и връзка с ТРАСЕКА) от българските дунавски
пристанища към Гърция;
Европейски транспортен коридор № 4 – Дрезден Будапеща-Арад-Крайова-ЛомСофия с отклонение към Солун
Европейски транспортен коридор № 8 Дуръс-Скопие-София-Варна/Бургас;
ТРАСЕКА.

Благоприятно отражение на нарастването на товарооборота през българските
пристанища може да бъде реализацията на проекти и извънредни обстоятелства, които не
са предвидени в прогнозата като:
٧ Стартиране на проекта Бургас – Александруполис и Бургас - Влора - очаквания
товаропоток на транзитни нефтоналивни товари може да достигне до 35 млн. тона.
٧ Разработването на коридор № 8 ще се реализира постепенно, като очакванията са да
се привлече значителен товарооборот от и за Южна Европа през Албания както от и за
страните от черноморския регион.
•

Свързани с по-активна маркетингова дейност

Успешното отдаване на български пристанища на концесия предполага привличане
на инвеститори с възможности за осигуряване на крупни линейни товари – контейнерни и
ро-ро.

8. Неблагоприятни възможности и опасности
•

Свързани с развитие на българската икономика

Сред неблагоприятните възможности можем да посочим евентуалното
преструктуриране на българската икономика към високотехнологични производства,
които не изискват внос и износ на големи количества суровини и полуготова продукция
(тази тенденция е неизбежна, но промяната на структурата ще се извършва постепенно в
дългосрочен период).
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•

Свързани с обема на транзитни превози
Сред тях имат значение следните фактори:

-

•

построяване на моста Видин-Калафат и други мостове през река Дунав, с което ще се
отнеме товарооборот предназначен за дунавски пристанища.
активна политика за разширяване на хинтерланда на гръцките пристанища,
включваща модернизация на Пристанище Солун, Кавала, Александруполис и др.,
отваряне на нови и модернизация на пътните връзки с България.
отлагане на приемането на България в ЕС ще задържи нивата на транзитните превози
на сегашното ниво с незначително нарастване, което няма да има сериозно отражение
на товарооборота на пристанищата
Свързани с организацията на работа
Забавянето на пристанищната реформа ще доведе на първо място до:

-

ограничаване на обема на необходимите инвестиции, от там до ограничаване на
годността на българските пристанища да отговорят на европейските и световни
изисквания;
загуба на предимствата, които дава пазарната икономика в отношение на
маркетинговата активност и конкуренция
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III. Анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите (SWOTанализ)
SWOT АНАЛИЗ
Силни страни
•

традиционен товаропоток, който не може да бъде привлечен от конкурентите

•

свободен капацитет

•

високо квалифициран персонал

•

изградени сухоземни и жп връзки с националната пътна и жп мрежа

Слаби страни
•

недостатъчна специализация на терминалите

•

незадоволително техническо състояние на пристанищните съоръжения и
претоварната техника

•

работи се по старата организация, която не отговаря на новите пазарни изисквания

•

лошо състояние на вътрешната транспортна инфраструктура

Възможности
•

завършване реформата в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС,
стандартите в страните-членки на НАТО и прилаганите в това отношение практики

•

нарастване на транзитните превози през територията на България

•

концесиониране на пристанищните терминали

•

либерализация и конкуренция на пристанищните услуги

•

модернизация на съществуващата инфраструктура и техника на обработка на
товари
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•

развиващи се транзитни Европейски коридори – 7,8,4, 9, ТРАСЕКА

•

усъвършенстване системите за сигурност и безопасност в пристанищата

Заплахи
• конкуренция от пристанищата Констанца и Солун
•

недостиг от пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна
дейност

•

липса на инвестиции в нова инфраструктура и пристанищни технологии

•

незавършена реформа

IV. Цели
Основните цели стоящи пред реализирането на Националната програма се свързват с
необходимостта от:
1) довършване на реформата и преструктурирането на пристанищните държавни
оператори с цел създаване на условия за конкуренция на пристанищните услуги;
2) създаване на
условия и инфраструктура стимулиращи развитието на
интермодалните превози;
3) постигане на хармонично и балансирано развитие и взаимодействие между
пристанищните райони и градските зони;
4) увеличаване на пропускателната способност на пристанищата чрез модернизация и
реконструкция на съществуващата транспортна инфраструктура и изграждане на
нова такава;
5) Внедряване на модерни телекомуникационни и информационни технологии и
обезпечаване на необходимите условия за изграждане на съответните
автоматизирани системи управление, оптимизиращи взаимодействието на
компетентните структури на национално, регионално и международно ниво.
V.

Приоритети за развитие на пристанищата
1.
2.
3.
4.
5.

Либерализация и комерсиализация на пристанищните услуги.
Развитие и модернизация на пристанищната инфраструктура .
Създаване на условия за специализация на пристанищните терминали.
Повишаване на ефективността на работата на пристанищата.
Създаване на условия за привеждане на българските пристанища в
съответствие с изискванията на ЕС по отношение на опазването на околната
среда.
6. Повишаване на нивото на сигурност и безопасност в пристанищата.
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VI.

Основни мерки за изпълнение на приоритетите
1. Либерализация и комерсиализация на пристанищните услуги

Съществуващо положение
-

-

-

наличие на нормативна база – Закона за концесиите, Закона за държавната
собственост и ЗМПВВПРБ дават достатъчно законови основания за
прозрачен достъп на частния капитал до пристанищните услуги. Същите
закони дават основание да се създаде пристанищна власт с нови функции
отделени от операторската дейност в пристанищата, която да изпълнява
регулаторни държавни функции за лоялна конкуренция между
изпълнителите на пристанищни услуги;
Пристанищата за обществен транспорт с национално значение – Варна,
Бургас, Русе, Лом и Видин понастоящем се оперират от държавни
пристанищни оператори. Определени са обектите (пристанищните
терминали) за отдаване на концесия. В ход са процедурите за отдаване на
пристанищните терминали на концесия
Регистрирани са 23 пристанища за обществен транспорт с регионално
значение, 19 от които са частни и 1 - общинско;

Мярка 1 – Продължаване процеса на концесиониране като форма на публично – частно
партньорство
Министерството на транспорта е отговорно за организирането и провеждането на
процедурите за отдаване на пристанищата на концесия. Процедурите следва да приключат
не по-късно края на 2007 година.
2. Развитие и модернизация на пристанищната инфраструктура
Съществуващо положение
Националната пристанищна система разполага с 13076 м обща дължина на кейовия
фронт в морските пристанища и 7862 м в речните пристанища. В анализа на
пристанищната инфраструктура бе отчетено, че в морските пристанища могат да бъдат
обработвани над 30-35 млн. тона товари, а в речните пристанища - 10 млн. тона, което е
значително над обема на настоящия товарооборот. Освен това с изменението на закона,
влязло в сила на 23.03.2004 година в Националната пристанищна система бяха включени
нови 23 пристанища с обща дължина на кейовия фронт 988 м на море и 2583 м на река.
Това предполага, че чрез модернизация на технологията на товаро-разтоварния процес
капацитета на българските пристанища може да бъде значително увеличен с оглед
задоволяване на потребностите от инфраструктурни мощности до 2015 година, освен при
определени специфични случаи.

Министерство на транспорта

стр. 16

Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006 – 2015г.

Мярка 1 – Разширение и строителство на основна пристанищна инфраструктура
(Приложение 2 - Нови проекти и проекти за разширение на пристанища за обществен
транспорт с национално значение) и Приложение 3 – Нови проекти и проекти за
разширение на пристанища за обществен транспорт с регионално значение.
Условия и предпоставки:
•
•

Необходимост от изместване на пристанищни мощности извън очертанията на
градовете поради екологични и архитектурно-застроителни съображения;
Необходимост от строителството на специализирани пристанищни съоръжения,
имащи специфични изисквания по отношение на безопасно ситуиране –
терминали за обработка на опасни товари, зърно, контейнери;
(Обосновките и формулирането на проектите се съдържат в
Генералния план за развитие на пристанищния регион.)

Мярка 2 - Рехабилитация и поддържане на съществуващата пристанищна инфраструктура
ЗМПВВППРБ определя отговорностите по поддържането на пристанищната
инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. За целта
досега се отделят до 25 % от таксите за достъп, събирани от корабите. Анализът на
състоянието на пристанищната инфраструктура в пристанищата за обществен транспорт с
национално значение я определя като експлоатационно годна и безопасна за експлоатация,
но неотговаряща на изискванията за модерно и високоефективно пристанище,
осигуряващо екологични и безопасни условия за труд. Необходимо е увеличаване на
размера на инвестициите, както от бюджета, така и частни инвестиции.
Рехабилитацията и поддържането на пристанищната инфраструктура на
пристанищата за обществен транспорт с национално значение е предвидено да се
извършва в съответствие с отговорностите предвидени в договорите с концесионерите и
държавните пристанищните оператори.
Поддържането на акваторията, подходите и кейовите съоръжения се осъществява от
ДП „Пристанищна инфраструктура” за сметка на събираните такси за достъп на базата на
ежегодно утвърждавана от министъра на транспорта бизнес програма. Тези средства са
предвидени в Приложение 2, раздел „Общо за всички пристанища”, т. 4.
Мярка 3 - Реформа на пристанищните структури в съответствие с пазарните потребности
Съществуващо положение
В следствие на реформата със ЗМПВВППРБ е създадена ИА ”Пристанищна
администрация” с държавни регулаторни функции и Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура” с основни функции по поддържане и управление на
публичната държавна собственост.
Пристанищните услуги се извършват от държавни и частни оператори.
Задача 1 – Довършване на реформата съгласно ЗМПВВППРБ – опубличаване на
пристанище Бургас
Министерство на транспорта
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Задача 2 – С цел създаване на вътрешно-пристанищна конкуренция до
концесионирането и с цел улесняване на самия процес на концесиониране да се отделят в
напълно самостоятелни единици терминалите включени към Пристанище Варна ЕАД,
Пристанище Бургас ЕАД, Пристанище Русе ЕАД и Пристанище Лом ЕАД на географски
принцип. (Пример: Пристанище Варна ЕАД: 1)Балчик;2)Варна – Изток; 3) Варна – Запад;
Пристанище Бургас ЕАД: 1) Бургас – Изток; 2) Бургас – Запад; 3) Росенец; 4)Несебър;
Пристанище Русе ЕАД: 1) Русе – Изток; 2) Русе – Запад; 3) Свищов; 4) Сомовит;
5)Силистра; 6) Тутракан; Пристанище Лом ЕАД: 1) Лом 2) Оряхово 3) Видин)
Опубличаването на всички пристанища следва да приключи до края на 2006 година.
Отговорник – Министерството на транспорта.
Определянето на терминалите за концесиониране и активите, включени в тези
терминали трябва да предшества концесионните процедури.
Мярка 4 - Резервиране на нови терени за бъдещо развитие на пристанищата отразени в
генералните планове.
Съществуващо положение
Основни функции на държавната власт са планиране и развитие. В съответствие с
най-новите европейски тенденции на базата на анализи на товаропоците се резервират
терени за бъдещо развитие. Това създава възможност да се реагира своевременно на добра
инвестиционна инициатива. Лош пример от миналото е пристанище Варна – Изток е
сериозно „ограничено” по отношение на терени за развитие. Единствен вариант за бъдещо
му развитие остава северния бряг на Варненското езеро.
Резервирането на нови терени за развитие следва да бъде извършено на база
разработени и утвърдени Генерални планове за развитие на пристанищата. Отговорно за
разработката и утвърждаването на генералните планове е Министерството на транспорта в
съответствие с процедурите, предвидени в ЗМПВВППРБ. Средствата за разработка на
генералните планове са предвидени в Приложение 2, раздел „Общо за всички пристанища”
т. 3.

3. Създаване на условия за специализация на пристанищните терминали
Съществуващо положение
Анализа за дейността на националната пристанищна система показва, че тя
изостава значително от международните тенденции, ориентирани към нарастване на дела
на контейнерните и другите мултимодални превози, за сметка на превозите на генерални
товари и насипни товари. Тази тенденция се забелязва в статистиката през последните три
години – контейнерните превози са единствения вид товар отбелязващ нарастване на дела
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в общия товарооборот. Тази тенденция трябва да нарасне, доколкото съществуват
обективни предпоставки, свързани с международни тенденции и интеграцията ни в ЕС.
Друго направление в международните превози е свързано с предоставянето на
условия за обработка на голямотонажни кораби. Възможностите на българските
пристанища са ограничени. Това се отнася преди всичко за обработката голямотонажни
кораби с насипни товари, обработката на голямотонажни контейнеровози и обработката на
голямотонажни кораби с наливни товари. Поради липса на просвет на входа на
Варненското езеро не могат да се обработват контейнеровози обслужващи магистрални
контейнерни линии, а големите кораби с насипни товари и нефтовози с над 70 000 тона
товароподемност се налага да се разтоварват междинно на рейд.
Мярка 1 – Създаване на условия за нарастване на контейнерния и ро-ро товарооборот в
българските пристанища, както на море, така и на река.
Задача 1 - Строителство и преоборудване на пристанищни мощности в
специализирани терминали за обработка на ро-ро товари.
Условия
България разполага с мощности за обработка на жп ро-ро товари във Фериботен
комплекс Варна за над 3 млн тона товари. Използването на комплекса в момента е около
15 % от капацитета. Главно условие за развитието на този сектор е активната маркетингова
политика – откриване и свързване на българските пристанища с нови ро-ро линии.
Перспективните направления, отразени в анализа на дейността на морските и речните
пристанища са ТРАСЕКА, страните от черноморския регион и на първо място Русия,
Турция, Грузия. Необходимо е проучване на нови ро-ро линии в направление страните на
Средиземно море и преди всичко – Източния и Северния бряг на Средиземно море.
Задача 2 - Създаване на условия за обработка на голямотонажни кораби в
основните български пристанища. Основни проекти, на които трябва да се даде
предимство:
• Драгиране на подходите и акваторията на Пристанище Бургас;
• Драгиране на подходите и акваторията на пристанищен терминал Росенец;
• Осигуряване на максимален въздушен просвет за корабите влизащи във
Варненското езеро, което ще позволи влизането на голямотонажни
контейнеровози.
Изпълнението на задача 1 и задача 2 е отразено в Приложение 2 и Приложение 3
4. Повишаване на ефективността на работа на пристанищата.
Съществуващо положение
Пристанищата за обществен транспорт в Република България изпълняват
основното си предназначение – да осигурят вноса и износа на българската икономика.
Статистическите данни показват един значителен ръст на товарооборота от 1997 година
досега. Тези резултати, обаче, се постигат с техника и технология на работа, които не са
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променяни от 20 до 40, а в някои случаи и повече години. Специализацията ще доведе до
максимално използване на съществуващия инфраструктурен капацитет.
В настоящата и следващите години обстановката ще се промени коренно поради
следните причини:
• поява на конкуренция от страна на регионалните пристанища, които влизат в
Националната пристанищна система с кейов фронт съставляващ около 17 % от
общата дължина на кейовия фронт на пристанищата на Република България;
• отварянето на границите във връзка с приемането ни в Европейския съюз ще
засили значително конкуренцията с гръцки пристанища, където може да се
отклони в най- неблагоприятния случай около 1/3 от товарооборота.
Тези условия поставят българските пристанища в една реална пазарна конкурентна
среда, в която решаващи за оцеляването са:
- висока производителност и ефективност чрез модернизация на техниката и
технологията на работа;
- високо качество на предоставяните услуги, включително предоставяне на
нови услуги, свързани с групиране, препакетиране, междинна обработка,
логистика от/до врата, създаване на логистични транспортни възли във
вътрешността на страната ;
- активна маркетингова политика, насочена към разработване и прилагане на
конкурентна тарифна политика и привличане на по-голям обем транзитни
товари.
Държавните институции трябва да съдействат за развитие на сектора, създаване на
благоприятни условия за пристанищните оператори и другите субекти в транспортния
процес чрез координационните механизми и чрез ефективно използване на събираните
такси за достъп.
Мярка 1 – Създаване на Координационен съвет за логистика. Разработка на проект
на база проучване на международните товаропотоци и подготовка на предложения за
мероприятия и приоритети.
Цел – разработка на мероприятия за привличане на транзитни товари през
територията на Република България.
Създаването на Съвета за логистика ще бъде утвърдено от Министъра на транспорта
по предложение на ИА „Пристанищна администрация” до края на 2006 година. В съвета
по логистика ще бъдат включени представители на различните видове транспорт и
основни товародатели.
Мярка 2 – Разработка на проект за рационализиране на таксите за достъп и таксите
за ползване акватория. Нормативно-правно осигуряване.
Отправна точка - Таксите за достъп, които са в сила в настоящия момент не са
съобразени със измененията в ЗМПВВППРБ, целящи реформа в пристанищната дейност.
Краен срок за реализация е 31.12.2006 година.
Отговорник – Министерство на транспорта.
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Мярка 3 – Модернизация на технологията на работа на пристанищата . Подобряване
на организацията на работа на пристанищните оператори.
Реализирането на тази мярка трябва да произтича като резултат от либерализацията
на предоставянето пристанищни услуги и създадените условия за конкуренция.
Модернизацията на технологията на работа ще бъде извършена от концесионерите и
собствениците на пристанища. Средствата са включени в Приложение 2 и Приложение 3.
Мярка 4 – Въвеждане на призната система за контрол на качеството във всички
пристанища за обществен транспорт.
Отправна точка. Към настоящия момент всички държавни оператори на морските
пристанища са сертифицирани по EN БДС 9001/2000
През 2007 година всички пристанища и пристанищни терминали трябва да бъдат
сертифицирани. Контрол на изпълнението на тази мярка ще се осъществи от ИА
„Пристанищна администрация” в рамките на контрола на експлоатационната годност.

5. Създаване на условия за привеждане на българските пристанища в съответствие с
изискванията на ЕС в областта на опазването на околната среда.
Съществуващо положение
Понастоящем се осъществява проект, финансиран от холандското правителство за
подпомагане прилагането в пълен обем на изискванията на директива 2000/59/ЕС.
Съоръженията за третиране на твърди отпадъци от корабите не отговарят на новите
изисквания на Закона за управление на отпадъците, които ще влязат в сила от 01.01.2007г.
На база Директива 2000/59/ЕС, Закон за отпадъците, MARPOL 73/78, препоръките за
предотвратяване на замърсяването на водите на р. Дунав от корабоплаването, приети от
Дунавската комисия в Будапеща, 1997г. и присъединяването на България през 2007г. се
предвижда:
Мярка 1 - Изготвяне на планове за управление на отпадъците за пристанищата за
обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас и осигуряване изготвянето на
такива от останалите пристанища.
Мярка 2 - Въвеждане на тарифа за покриване на 100% от разходите по поддържане на
системата за управлението отпадъците от корабите в пристанищата за обществен
транспорт с национално значение Варна и Бургас и осигуряване въвеждането на такива
системи от останалите пристанища.
Мярка 3 - Изграждане на електронна база данни за отпадъците от корабите, покриваща
всички пристанища.
Мярка 4 - Усъвършенстване на нормативната база свързана с управлението на
отпадъците от корабите.
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Мярка 5 - Изграждане на съоръжения за третиране на твърди отпадъци /инсинератори/
- по един за пристанищата Варна и Бургас /вероятно във Варна-запад и Бургас-запад/
Мярка 6 - Модернизация на приемно съоръжение за нефтоводни отпадъчни води от
корабите в пристанище Лом.
Мярка 7 – Въвеждане на система за управление и контрол по опазване на околната
среда (EN БДС 14 000) в пристанищата за обществен транспорт
До края на 2006 година ще приключи изпълнението на мерки 1, 2, 3 и 4 . Отговорен за
изпълнението на тези мерки е Министерството на транспорта – ИА МА, ИА ПА и ДППИ.
Изпълнението на останалите мерки се планира да приключи до края на 2007 година.
Финансирането ще се осъществи в рамките на средствата предвидени в приложение 2,
раздел «Общо за всички пристанища», т.1.
6. Повишаване на нивото на сигурност и безопасност в пристанищата.
Съществуващо положение
Към настоящия момент е въведен ISPS Code – чрез Наредба №53 за условията и
реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата.
Предвижда се усъвършенстване приложението на база ISPS Code към SOLAS,
ЗМПВВППРБ, Наредба №53 за условията и реда за постигане на сигурността на корабите
и пристанищата по отношение на:
Мярка 1 - Оценка сигурността на пристанищата.
Срок за изпълнение за всички пристанища: 31.12.2007 година
Отговорен: Министерство на транспорта
Мярка 2 - Подобряване на контролно-пропускателния и охранителния режим на
пристанищата /въвеждане на аудиовизуални системи за наблюдение и контрол, електронни
системи за достъп, бариери, заграждения и повишаване нивото на физическата охрана/
Отговорни за изпълнението на тази мярка са граничните контролни органи.
Мярка 3 - Приравняване на българските стандарти и норми към международните и
европейски норми за безопасност и сигурност на пристанищата
Мярка 4 – Приравняване на българските стандарти и норми към международните и
европейски норми за опазване на околната среда
Мярка 5 - Въвеждане на система за управление и контрол за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001)
Сроковете и средствата за осигуряване на изпълнението на тези мерки са отразени в
приложение 2, раздел „Общо за всички пристанища” т. 2.
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VII. Индикатори за проследяване на изпълнението на Националната програма
за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006 – 2015г.
Основни индикатори – годишна база
1. Дейност на морските пристанища
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ръст на общия товарооборот - в хил. тона;
Ръст на контейнерния товарооборот – в брой TEU;
Ръст на ро-ро товарооборота – в хил. тона;
Ръст на транзитните превози – в хил. тона;
Ръст на пътникопотока – брой обслужени пътници.

2. Дейност на речните пристанища
2.1
2.2
2.3
2.4

Ръст на товарооборота (без ро-ро) - в хил. тона;
Ръст на международния товарооборот (без ро-ро) – в хил. тона;
Ръст на ро-ро товарооборота – обработени ро-ро единици;
Ръст на пътникопотока – брой обслужени пътници.

3. Поддържане и развитие на инфраструктурата - вложени инвестиции в хил.
лева по видове финансиране:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Планиран/усвоен общ обем на инвестициите;
Планирани/усвоени средства за драгажни работи;
Планирани/усвоени за пристанищни съоръжения и сухоземна инфраструктура;
Планирани/усвоени за модернизация на технологичните процеси.

4. Специфични показатели ( в брой)
4.1
4.2
4.3
4.4

Отдадени на концесия терминали;
Сертификати за качество;
Сертификати за сигурност;
Изградени приемни съоръжения.
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VIII. Институционална рамка
Либерализацията и комерсиализацията на пристанищата се явява основно изискване
на Европейския парламент, изразено в Зелената книга на морските пристанища и
инфраструктурата от м. декември 1997 г. В този документ се отбелязва, че свободното
предоставяне на пристанищни услуги е жизнено важно за нормалното функциониране на
морския транспорт и пристанищната дейност. Препоръчва се на националните
транспортни сектори на страните-членки и кандидатки да изградят:
-

Законодателство даващо възможност да се улесни достъпа до пазара на
пристанищни услуги, да се стимулира конкуренцията между пристанищата;

-

Създаване на пристанищни власти, чрез които правителството ще гарантира
обективна организация на безопасността и качеството; контрол на пазарния
достъп, ако е необходимо; защита интересите на потребителите на
пристанището срещу монополни пристанищни дейности и услуги;
мониторинг, гарантиращ съобразяване със законите и разпоредбите;

-

Отделяне на пристанищните власти от изпълнението на основната
функционална дейност - обработка на товари и обслужване на пътници

-

Предоставяне на висок стандарт на услугите и създаване на конкурентна
среда в пристанищата.

1. Ведомства и органи, отговорни за подготовката на националната програма.
Съгласно чл. 103а, ал. 2 от ЗМПВВППРБ разработването на националната програма
за развитие на пристанищата за обществен транспорт е правомощие на министъра на
транспорта. След разработването и националната програма се одобрява с решение на
Министерския съвет в съответствие с чл. 13, ал. 3, т. 5 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА). Съгласно чл. 6, т. 2 от
УПМСНА Министерския съвет приема програми и стратегии за развитие на отделни
сфери или за определени направления или дейности в случаите, когато те са от значение за
цялостното развитие на страната.).
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2. Изпълнение на националната програма.
Мониторингът по изпълнението на Националната програма за развитие на
пристанищата за обществен транспорт 2006 – 2015г. се осъществява от министъра на
транспорта.
¾ Въз основа на националната програма за развитие на пристанищата се взема
решение за разширяване на съществуващите и за изграждане на нови пристанища за
обществен транспорт. Процедурата е детайлно описана в чл. 112а, чл. 112б и чл. 112в от
ЗМПВВППРБ.
Съгласно чл. 112б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ физически или юридически лица –
търговци, които имат инвестиционна инициатива за изграждане на ново пристанище за
обществен транспорт с национално значение или на негов терминал върху или извън
територията на съществуващо пристанище, подават заявление пред Изпълнителна агенция
“Пристанищна администрация”. Агенцията анализира представената в заявлението
инвестиционна инициатива и възможността за влагане на необходимите публични
инвестиции, както и съответствието й с одобрената национална програма и представя на
министъра на транспорта мотивирано становище по заявлението. Като взема предвид
становището на Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”, министърът на
транспорта:
1. предприема действия за одобряване на предложения проект на генерален план и
за подготовка на изискващите се от закона документи за обявяване на процедура за
предоставяне на концесия за изграждане или разширение на пристанището във връзка с
предоставяне на заявените с инвестиционното намерение пристанищни услуги, или
2. отказва предприемането на действия за одобряване проекта на генерален план и
за подготовка на изискващите се от закона документи за обявяване на процедура за
предоставяне на концесия.
¾ Въз основа на националната програма се предприемат действия за
изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище за обществен
транспорт с регионално значение. Съгласно чл. 112г, ал. 1 от ЗМПВВППРБ физически или
юридически лица – търговци, които имат инвестиционна инициатива за изграждане на
ново или за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с
регионално значение, подават заявление за това пред Изпълнителна агенция
“Пристанищна администрация”. Агенцията проверява съответствието на инвестиционната
инициатива с националната програма и представя на министъра на транспорта резултатите
от проверката и мотивирано становище. Като взема предвид становището на Изпълнителна
агенция “Пристанищна администрация”, министърът на транспорта:
1. предприема действия за одобряване на предложения проект на генерален план за
изграждане или разширение на пристанището във връзка с предоставянето на заявените с
инвестиционното намерение пристанищни услуги, или
2. отказва предприемането на действия за одобряване проекта на генерален план.
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¾ След изтичане на всяка календарна година до края на м. март се изготвя
отчет за изпълнението на Националната програма за развитие на пристанищата,
придружен от анализ на развитието на националната пристанищна система. Отчетът
включва изпълнението на показателите, предвидени в раздел VII на програмата.
¾ Националната програма за развитие на пристанищата за обществен
транспорт остава отворена за допълнения и изменения с нови инвестиционни инициативи,
съобразени с пазарните реалности и в съответствие с заложените приоритети
Започналата реформа в пристанищата за обществен транспорт е важен приоритет в
развитието на транспортния сектор в България. Българските пристанища са част от
националната транспортна система, интегрирана в мултимодалната европейска
транспортна мрежа. Поради тази причина развитието и модернизацията на пристанищната
инфраструктура на страната, като интегрирана и неделима част от Общоевропейската
транспортна мрежа е от важно значение за осигуряването на подходяща среда за развитие
на страната и нейната интеграция в ЕС.

Министерство на транспорта

стр. 26

Приложение 1. Основни параметри на пристанищата за
обществен транспорт
№
по
ред

Наименование
на
пристанищния
терминал

Корабни
места
/броя/

Кейов
фронт –
обща
дължина
/м/

Открита
складова
площ
/хил. м2/

Закрит
а скл.
площ
/хил.
м2/

Електрически
портални
кранове
/броя/

Предназначение съгласно
Удостоверението за експл.
годност

Морски пристанища и пристанищна инфраструктура
Пристанища за обществен транспорт с национално значение
1.

Варна - изток

14

2378

33,6

26,5

2.

Варна - запад

18

3223

190,5

36

3.

Балчик

2

164

1,8

няма

27 бр.;
портейнер и
лентов
разтоварач
28 бр.;
1. трансп. сма за сода и
урея
2 мобилни
елеват.и др.
2

4.

ТЕЦ Езерово

3

530

4,2

няма

6

5.

Петрол

3

500

няма

няма

няма

6.

Леспорт

3

469

18,0

0,863

5

7.

2

400

няма

няма

няма

8.

Фериботен
комплекс – Варна
Бургас – изток

22

2715

99

49,5

33

9.

Бургас - запад

5

890

191

10.

Росенец

3

300

няма

11,0;
Хладилен
склад –
7,0
няма

13 бр.;
претоварна
машина за
зърнени
храни
няма

Обработка на генерални и
насипни товари, контейнери
и пътници –
УЕГ № 3 от 26.09.2005
Обработка на генерални,
наливни, насипни, Ро-Ро
товари и контейнери УЕГ № 4 от 26.09.2005
Обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 5 от 26.09.2005
Специализирано за
обработка на въглища
Обработка на
нефтопродукти
Обработка на генерални,
насипни и Ро-Ро товари УЕГ № 1 от 26.09.2005
Обслужва фериботни кораби
Обработка на генерални,
насипни и наливни товари,
контейнери и пътници УЕГ № 15 от 04.02.2003
Обработка на генерални,
насипни и наливни товари,
контейнери и пътници УЕГ № 15 от 04.02.2003
Обработка на наливни
товари

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение
11.

Созопол

3

410

4,4

няма

няма

12.

Поморие

2

150 м.

4,5

няма

няма

13.

Царево

1

170

9,0

0,25

няма

Обслужване на пътници УЕГ № 18 от 10.12.2003
Обслужване на пътници УЕГ № 17 от 10.12.2003
Обслужване на пътници УЕГ № 19 от 10.12.2003

1

14.

Несебър

3

410

6,8

няма

няма

15.

Ахтопол

16.

Фиш порт Бургас

3

400

12

2

17.

КРЗ “Порт –
Бургас”

2

100

900 кв.м.

9,0;
+ хл.
склад 48
х м3
1794
кв.м.

18.

„Бургаски
корабостр. южен
кей – Л”

1

120

12,25

2,6

1

19.

„Трансстрой” Бургас

2

180

3,0

1,4

20.

„Одесос ПБМ” Варна

1

271

17

5

1;
2 бр. Моб.
крана; 3
автокрана
1

21.

ПЧМВ - Варна

1

115

1,9

400 кв.м.
за течни
товари
3000 м3

2

1;
една помпена
станция

Обслужване на пътници
УЕГ № 16 от 10.12.2003
За приставане на рибарски
лодки
Обработка на генерални и
наливни товари
УЕГ № 33 от 11.11.2004
Обработка на генерални и
наливни товари УЕГ № 36 от 26.11.2004
Обработка на генерални
товари и скрап УЕГ № 20 от 21.10.2004
Обработка на генерални
товари, наливни товари от
хранителен произход – УЕГ
№ 40 / 20.05.2005
Обработка на генерални и
насипни товари и
контейнери УЕГ №42 от 12.05.2005 г.
Обработка на генерални
товари, нефтоналивни
товари и контейнери УЕГ №41 от 12.05.2005 г.

Речни пристанища и пристанищна инфраструктура
Пристанища за обществан транспорт с национално значение
1.

Русе - изток

14 –
две за
Ро-Ро
кораби

1618

148,2
32300 кв.м.
паркинг

15,8

18

2.

Русе – център
/пътнически кей/

10

1490

няма

няма

няма

3.

Русе - запад

11

1310

28,7

8,9

11

4.

Силистра

3 пътн.
понт.

470

няма

няма

няма

5.

Тутракан

2–
1 пътн.

110

3,5

няма

1

6.

Свищов

8–
1

922

4,5

6,1

13

Обработка на генерални
насипни и наливни товари ,
контейнери и на Ро-Ро
кораби
УЕГ № 45
от 28.12.2005 г.
Обслужване на пътници,
престой и снабдяване на
кораби –
УЕГ № 7 от 03.10.2002 г.
Обработка на генерални
насипни и наливни товари
УЕГ № 44 от 28.12.2005 г.
Обслужване на пътници и
корабно бункероване УЕГ № 49/ 28.12.2005 г.
Обработка на генерални и
насипни товари и
обслужване на пътници УЕГ № 48 от 28.12.2005 г.
Обработка на генерални
насипни и наливни товари и

2

пътнич
еско
2

354

9,7

3,4

5

13

1335

54,8

8,4

26

7.

Сомовит

8.

Лом

9.

Оряхово

31 пътн.

170

4,4

0,962

3

10.

Видин - център

1440

няма

няма

няма

11.

Видин - юг

4 бр.
понтон
и
2

160

4,8

няма

2

12.

Видин -север

1

118

10,0

няма

1

13.

Фер.компл. Видин

1

Ширина 40
м.

няма

няма

няма

обслужване на пътници УЕГ № 47 / 28.12.2005 г.
Обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 46/ 28.12.2005 г.
Обработка на генерални и
насипни товари и
обслужване на пътници УЕГ № 13 / 19.12.2002 г.
Обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 14 / 19.12.2002 г.
Обслужване на пътници и
корабно снабдяване - УЕГ
№ 50 / 10.01.2006 г.
обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 51
от 10.01.2006 г.
обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 52
от 10.01.2006 г.
Обработка на Ро-Ро товари УЕГ № 53 от 10.01.2006 г.

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение
14.

Силистра –
Поларис 8

2

250

2,1

няма

3

15.

Силистра - Лесил

5

500

16

няма

3 и един
автокран

16.

Русе –
нефтоналивен
терминал - Арбис

1

60

5,8

няма

2 бр. помпени
агрегати

17.

Порт Булмаркет
Русе

4

650

19,0

1,4

1;
1 агрегат за
обработка на
зърно

18.

Русе – безмитна
зона

1

100

няма

2 бр. помпени
установки

19.

Дунавски
драгажен флот Русе
Свищов - Свилоза

3

350

10,0

налив.
товари
4 бр. по
10 х м3
няма

2

100

26,2

няма

2

“Дубъл Ве Ко” Русе
Белене

1

135

3,615

0,653

2

2

320

21,2

няма

2

20.
21
22.

3

Обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 29 от 26.11.2004
Обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 23 от 21.10.2004
Обработка на
нефтопродукти и
бункероване на кораби
УЕГ № 24 от 18.11.2004
Обработка на генерални и
насипни товари и
нефтопродукти УЕГ № 28 от 21.10.2004
Обработка на
нефтопродукти УЕГ № 30 от 20.05.2005
Обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 27 от 30.11.2004
Обработка на генерални и
насипни товари УЕГ № 32 от 30.11.2004
Обработка на товари и поща
Обработка на генерални и
насипни товари, поща УЕГ № 26 от 20.05.2005

3

23.

Петрол - Сомовит

2

300

Склад
за
течни
горива

10 бр.
помпени
съоръжения

24.

Фериботен
комплекс Оряхово
АЕЦ “Козлодуй”

1

30

няма

няма

няма

26.

ДДФ “Дуним” Козлодуй

2

215

1,0

няма

2

27.

Екопетролиум –
Видин /Тайфун/

1

77

няма

Помпена
инсталация

Ро-Ро СО МАТ Видин
Безмитна зона Видин

1

130

42,0

Склад
за
течни
горива
няма

28.

1

75

няма

30

ДДФ “Бъдин” Видин

2

171

7,0

Складова
площ
за наливни
товари
няма

31.

Никопол

1

100

няма

няма

няма

25.

29.

няма

2

Обработка на
нефтопродукти и
бункероване на кораби
УЕГ № 25 от 29.11.2004
Обработка на Ро-Ро товари и
пътници УЕГ № 22 от 18.11.2004
Предназначено за
обслужване на АЕЦ
Козлодуй
Обработка на насипни
товари - УЕГ № 38 от 25.10
.2005
Обработка на
нефтопродукти и
бункероване на кораби
УЕГ № 35 от 21.10.2004
Обработка на Ро-Ро товари УЕГ № 21 от 18.11.2004
Обработка на
нефтопродукти УЕГ № 31 от 12.05.2005

Обработка на насипни и
генерални товари УЕГ № 43 от 21.11.2005
Пътнически услуги УЕГ № 34 от 20.05.2005

4

Приложение №2

Нови обекти и разширение на пристанища за обществен транспорт с национално значение

№

Наименование на
обекта

Прeдназначение /
основни параметри

Индикативни стойности (в млн. лв)

Източник на финансиране

държавни фондове

концесионер

Сумарна
стойност

Държавен
ДППИ
бюджет

Частни
фондове

Фондове на
ЕС

Проектна готовност

Генерален Проектно
план
осигуряване

Срок на
изпълнение

Етап на
разработка

І. ПРИСТАНИЩЕ
ВАРНА
1.

Поддържане на подходите,
акваторията и
Изграждане на
капацитет - 250 х. пътници
навигационното оборудване.
пътнически терминал с
годишно. Създаване условия
Разработка на техн. проект и
бизнес-център на
за работа на свързаните с
съвместно изграждане на
пристанище Варнаморския бизнес фирми
бизнес-центъра и атрактивноИзток
рекреативна зона

в процес на
утвържда- Идеен проект
ване

ВОТ - концесия.

Етап 1
Етап 2
2.
Изграждане на
Контейнерен
терминал - Варна Изток

3.

4.

5.

6.

10
36

Предстоят преговори за
сключване на заем с Японската
банка за международно
За обработка на контейнери
сътрудничество /JBIC/.Размерът
с капацитет 500 х. TEU
на заема е 164,7 млн. лева, а
националното съфинансиране е
28,4 млн. лева

28.4

5
8

пред
концесиониране

2007-2010 г
2009-2015 г

5
28

28.4

не се
предвиждат

в процес на
утвърждаване

Предстоят
преговори за
сключване на заем

2007 -2011

Поддържане на подходите,
акваторията и
навигационното оборудване

ВОТ - концесия.

30.4

2.4

28

не се
предвиждат

в процес на
след избора на
утвърждаконцесионер
ване

пред
концесиониране

2009 - 2015 г

Изграждане на
Поддържане на подходите,
терминал за наливни
За обработка на нефт и
акваторията и
товари в
нефтопродукти с капацитет 2
навигационното оборудване
Константиново - южен
млн. тона
бряг на Варненско езеро

ВОТ - концесия.

23.2

3.2

20

не се
предвиждат

в процес на
след избора на
утвърждаконцесионер
ване

пред
концесиониране

2009-2013 г

Поддържане на подходите,
акваторията и
Разширение на
Разширение за обработка на навигационното оборудване.
контейнерния терминал Разширение на
100 х. TEU
Варна Запад
инфраструктурата изграждане на кейова стена

Концесия

13.4

2.4

11

не се
предвиждат

в процес на
след избора на
утвърждаконцесионер
ване

пред
концесиониране

2008 - 2010 г

Изграждане на
За обработка на течни опасни Удълбочаване и поддържане
терминал за течни
товари с капацитет 1,2 млн. на подходите, акваторията и
опасни товари - Варна навигационното оборудване
тона
Запад

ВОТ - концесия.

48.4

8.4

40

не се
предвиждат

процедурата за
в процес на
след избора на
концесиониране е в
утвърждаконцесионер
ход
ване

Изграждане на Зърнен
терминал на Северния
бряг на Варненско езеро

За обработка зърно с
капацитет 1 млн. тона
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2006-2010 г

ІІ.
ПРИСТАНИЩЕ
БУРГАС
Разширение
на
Пристанище Бургас

1.

Проект Съгласно разработен и в
процес на
Генерален
изпълнение.
план за
Етап Развитие на
предаване в
Бургас
експлоатация

Финансиране съгласно
СПОРАЗУМЕНИЕ между
правителството на Република
България и правителството на
Япония за отпускане на заем
от Задгр. фонд за
кономическо сътрудничество
От предвидените средства 15 млн. държавни средства
чрез ДППИ и 46 млн
капиталов трансфер

Изграждане на
подходен канал за
пристанище Бургас

2.

Капацитет 100 х. пътници
Изграждане на
Поддържане на подходите,
годишно.Създаване на
пътнически терминал с
акваторията и
атрактивно-рекреативна зона
бизнес-център на
навигационното оборудване.
за свързване на града и
пристанище БургасРазработка на техн. проект
морето
Изток

3

Изграждане на
контейнерен - БургасЗапад

4.

Реконструкция и
изграждане на нова
инфраструктура на
Пристанищен терминал
Росенец Бургас.

С капацитет за обработка на
500х. TEU

61

ВОТ - концесия.

46

30

Предстоят преговори за
сключване на заем с Японската
банка за международно
сътрудничество /JBIC/.Размерът
на заема е 118,9 млн. лева, а
националното съфинансиране е
20,5 млн. лева

2

20.5

За обработка на
нефтопродукти и течни
химически продукти

Поддържане на подходите,
акваторията и
навигационното оборудване

10

18

20.5

26

Етап - начало
на СМР

2006-2007 г

Съгласно
Генерален
план за
Развитие на
Бургас

идейна фаза

2011-2015 г

Съгласно
Генерален
план за
Развитие на
Бургас

идейна фаза

15

4

не се
предвиждат

22

Концесия

Предстоят
преговори за
сключване на заем

Съгласно
разработва се
Генерален работен проект
процедурата за
план за
концесиониране е в
Развитие на
ход
Бургас

2007-2011

2006-2008 г

ІІІ.
ПРИСТАНИЩЕ
РУСЕ
1.

2.

Изграждане на
инфраструктура на
пътнически терминал
Русе-Център

С капацитет за обслужване на
Поддържане на подходите,
300 хил. пътници; Създаване
акваторията и
на атрактивно-рекреативна
навигационното оборудване
зона за връзка с града

Разширение на
пристанищен терминал
– Русе Изток
Изграждане на зърнен
терминал

19

2

Концесия

17 очаква се
включване на
общински
фондове

процедурата за
концесиониреане е
в ход

2006-2012 г

необходима
актуализаци
я на
Ген.план

Поддържане на подходите,
акваторията и
навигационното оборудване
Етап 1 - капацитет на
силозите 4 х. тона
Етап 2 - с капацитет на
силозите 30 х. тона

необходима идейна фаза
актуализаци
я на
Ген.план

ВОТ - концесия.
ВОТ - концесия.
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5

0

5

идейна фаза

5

2

3

идейна фаза

пред
концесиониране
пред
концесиониране

2007-2009 г
2009-2014 г

10.4

3.
Изграждане на Ро-Ро
терминал на
пристанище Силистра

С капацитет за обработка на
200 х. транспортни единици
Ро-Ро товари

Поддържане на подходите,
акваторията и
навигационното оборудване

ВОТ - концесия.
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2.3

5.5

2.6 необходима разработено
актуализаци техническо
задание
я на
Ген.план

процедурата за
концесиониране е в
ход

2006-2008 г

ІV.
ПРИСТАНИЩЕ
ЛОМ
1.

Реконструкция и
изграждане на нова
инфраструктура на
Многоцелеви
С капацитет за обработка на
пристанищен терминал 1 млн. тона генерални и
Лом
насипни товари и 100 х. TEU

40
Поддържане на подходите,
акваторията и
навигационното оборудване

18

необходима разработено
актуализаци техническо
задание
я на
Ген.план

22

Концесия

пред
концесиониране

Поетапно:
2006-2010 г

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ
ПРИСТАНИЩА
1.

8
Изграждане на приемни
съоръжения за приемане В съответствие с
изискванията на MARPOL
на течни и твърди
73/78, Директива 2000/59/ЕС
отпадъци – поетапно

Определяне на изискванията,
разработка и съгласуване на
проект. Изграждане на някои
от съоръженията

2

подготовка на
подготвена проект с
е норматив- основни
изисквания
ната база
17

8

1

подготвена
е нормативната база
1.6

На база на регионалните
генерални планове ще се
разработват проектите за
развитие на пристанищните
терминали

4.
Поддържане и
рехабилитация на
съществуващи
пристанищни мощности

Ще бъдат разработени
генерални планове за
развитие на пристанищен
регион
Поддържанене на подходи,
акватории и пристанищни
съоръжения за сметка на
таксите за достъп

чрез ДП ПИ – акватория,
подходи и кейови стени. Чрез
концесионери и собственици –
сухопътната инфраструктура

Обща сума - пристанища за обществен
транспорт с национално значение

1.4

120

90

0.2

Ще бъдат
разработени
генерални
планове за
подготвена развитие на
е норматив- пристанищен
регион
ната база

94.9

176.1

2006-2015 г

2006-2007 г

30

257.7

24.6
2006-2015

146

Частни инвестиции по приложение 3.
699.3
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проекта ще бъде
изпълнен съвместно
с органите на ГК.
разработен е проект
на ГП на п-ще
Варна.

2006-2015

553.3

Общо - пристанища за обществен транспорт

2006-2008 г

8

Изграждане на
В изпълнение на
задълженията на държавната инфраструктурни
съоръжения. Закупуване на
администрация по
оборудване.
Изискванията на ЕС

3.

Разработка и
актуализиране на
генерални планове

4

Концесия

2.
Изграждане на
съоръжения свързани с
осигуряване на
сигурността и охраната
на пристанищата

2

94.9

176.1

403.7

24.6

Приложение 3

Основни обекти на националната програма
Нови обекти и разширение на пристанища за обществен транспорт
с регионално значение

Наименование на обекта

Прeдназначение /
основни параметри

Финансиране
Частни инвестиции

Срок
за изпълнение

І. Район ВАРНА

1.

2.
3.

Изграждане на нов контейнерен Изграждане на
терминал на територията на пристанищни мощности
26,2 млн. лв
пристанище „Одесос – ПБМ”
за обработка на 125 х TEU
Изграждане на специализиран
терминал за базови масла чрез
разширение на Пристанище
ПЧМБ - Варна
Изграждане на специализиран
терминал за втечнени газове

За обработка на 150 х.
тона гориво-смазочни
материали

28 млн. лв

За обработка на 200 х
тона втечнени газове

3,8 млн. лв

2007 -2013 г.

2008 – 2010 г
Поетапно
2007 – 2010 г

ІІ. Район БУРГАС

1.

Разширение на Пристанище За обработка на
„Кораборемонтен завод – Порт генерални, насипни и
Бургас” наливни товари

23 млн. лв

Поетапно :
2008 – 2015 г

ІІІ. Район РУСЕ
1.

Изграждане на терминал за
базови масла в района на км 499

С капацитет за обработка
на 200 х тона горивосмазочни материали .

20 млн. лв

Поетапно
2007 – 2011 г

2.

Разширение и модернизация на
Пристанище „Свищов –
Свилоза” с 4 корабни места

за обработка на насипни
товари, опасни наливни
товари и контейнери и роро терминал

25 млн. лв

Поетапно
2006 – 2015
година

ІV. Район ЛОМ

1.

Разширение на „Фериботен
Комплекс – Оряхово” изграждане на пътнически
терминал и разширение на ро-ро
рампата

Обща сума на инвестициите

Разширение на капацитета
на ро-ро терминала с 4
20 млн. лв
нови корабни места .

Частни
инвестиции
146 млн. лв.

Поетапно :
2006 -2015 г

2007-2015г.

