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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Въведение 

„Драгажен флот – Истър“ АД – Концесионер на Пристанищен терминал Свищов 

състави този документ за обслужващо съоръжение в съответствие с изискванията на 

Регламент за изпълнение (ЕО) № 2017/2177. 

Пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Русе, съгласно Директива № 2012/34, приложение II е вътрешно 

пристанищно съоръжение, свързано с железопътни дейности. 

1.2 Оператор на обслужващо съоръжение  

Вътрешното пристанищно съоръжение, свързано с железопътните дейности  на 

Пристанищен терминал Свищов е предназначено за транспортна обработка на товарите и 

маневрена дейност.  

Оператор на обслужващото съоръжение по силата на Договор за концесия Партида 

№ D – 00352 в Националния концесионен регистър е „Драгажен флот – Истър“ АД с адрес: 

гр. Свищов, ул. Дунав № 12, тел. 0631 60339, факс 0631 60341, e-mail: dfistar@abv.bg.  

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на www.portsvishtov.com 

1.3 Период на валидност и процес на актуализиране 

Този документ се актуализира при необходимост. 

2. УСЛУГИ  

Използване на железопътната инфраструктура, включително на ЖП стрелки и ЖП 

възли. 

Осигуряване на достъп до релсов път до обслужващите съоръжения на товарните 

терминали и вътрешните пристанищни съоръжения, свързани с железопътните дейности.  

Допълнителните и спомагателни услуги съгласно Приложение II – услуги 

предоставяни на железопътни предприятия, не се предлагат в Пристанищен  терминал 

Свищов 

3. ОПИСАНИЕ НА ОБСЛУЖВАЩОТО СЪОРЪЖЕНИЕ 

3.1 Списък на всички инсталации 

Пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Русе 

3.2 Пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Русе 

3.2.1 Местоположение 

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СВИЩОВ е разположен на десния бряг на 

р  Дунав, на най-южната точка на реката (430 и 37' северна ширина) - на 554-я км. от 

устието на р. Дунав и на 1 825-я км. от Пристанище Регенсбург.  

В Свищов р. Дунав се вдава в Дунавската хълмиста равнина и създава условия за 

осъществяване на най-пряката връзка от Дунав през старопланинските проходи с долината 

на р. Марица и Егейско море.Транспортното значение на града спомага за създаването на 

възможности за внос и износ от гр. София и цяла Северна и Южна Централна България.  

Връзката на Пристанищен терминал Свищов с Републиканската пътна мрежа се 

осъществява:  

- посредством ул. “Дунав”, ул. “Проф. Д. Бъров”, ул. „33-ти Свищовски полк” за 

http://www.portsvishtov.com/
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Русе и Бяла; 

- посредством ул. “Дунав”, ул. “Проф. Д. Бъров”, ул. „33-ти Свищовски полк”, 

ул. „Студенска”, ул. „Патриарх Евтимий” за Павликени и Велико Търново; 

 - посредством ул. “Дунав”, пл. “Омуртаг”, ул. „Отец Паисий” за Плевен и София; 

Значението на пристанището се разширява във връзка с Европейските  транспортни 

коридори. Международно пристанище Свищов е разположено на №7 Паневропейски 

транспортен коридор (Рейн-Майн-Дунав). Намира се в близост до транспортни коридори 

№ 8 и 9 (на около 45 км). и магистрала "Хемус" (на 56 км. от предполагаемото й трасе) и на 

40 - 50 км. от гр. Александрия (Румъния), която има излаз на основната пътна артерия на 

страната Букурещ - Тимишоара – Арад - част от международни инфраструктурни коридори. 

Посредством жп връзка с гара Свищов пристанищния терминал се свързва с 

националната железопътна мрежа. 

3.2.2 Работно време 

Работно време на инсталацията. 

- Понеделник – неделя 08:00-19:00 ч.  

- по време на официални празници – по подадена заяка  

3.2.3 Технически характеристики 

Пристанищен терминал Свищов разполага със следните коловози: 

- товаро-разтоварни: 

• І-ви Дунавски коловоз Източен кей с полезна дължина 145 м. Коловоза се 

обслужва от 3 броя портални крана модели: „Албатрос”, „Албрехт”, тип „ГАНЦ”. 

• ІІ-ри Дунавски коловоз Източен кей с полезна дължина 180 м. Коловоза се 

обслужва от 3 броя портални крана модели: „Албатрос”, „Албрехт”, тип „ГАНЦ”. 

• І-ви Дунавски коловоз Централен кей с полезна дължина 275 м. Коловоза се 

обслужва от 4 броя портални крана тип „ГАНЦ”. 

• ІІ-ри Дунавски коловоз Централен кей с полезна дължина 425 м. Коловоза се 

обслужва от 4 броя портални крана Тип „ГАНЦ”. 

• І-ви Дунавски коловоз Западен кей с полезна дължина 225 м. Коловоза се 

обслужва от 4 броя портални крана модели: „Кировец 5 t”, „Албатрос”, „Кировец 16/20 t”, 

тип 1069.  

• ІІ-ри Дунавски коловоз Западен кей с полезна дължина 220 м. Коловоза се 

обслужва от 4 броя портални крана модели: „Кировец 5 t”, „Албатрос”, „Кировец 16/20 t”, 

тип 1069.  

• І-ви Градски коловоз с полезна дължина 170 м.  

• ІІ-ри Градски коловоз с полезна дължина 240 м.  

- кантарен коловоз и ЖП везна  

Пристанищен терминал Свищов не разполага с ЖП везна. 

- техническо оборудване за измиване 

Пристанищен терминал Свищов не разполага със техническо оборудване за 

измиване. 

- техническо оборудване за поддръжка 

Пристанищен терминал Свищов не разполага със техническо оборудване за 

поддръжка. 

- зона за съхранение 

Пристанищен терминал Свищов разполага със 21 300 м2 открита и 4 100 м2 закрита 

складова площ. 
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Коловозите са собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

3.2.4 Планирани промени в техническите характеристики 

Не се предвиждат промени в техническите характеристики 

4. ТАКСИ 

4.1 Информация за таксите 

Информация за таксите, може да бъде получена при запитване на имейл: 

office@portsvishtov.bg 

4.2 Информация за отстъпките 

Информация за отстъпките, може да бъде получена при запитване на имейл: 

office@portsvishtov.bg 

5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП 

5.1 Правни изисквания 

5.2 Технически условия 

Пристанищен терминал Свищов е с неелектрифицирана железопътна 

инфраструктура и се обслужва от локомотиви с дизелова тяга.  

Железопътните коловози и стрелки са с междурелсие 1435 мм.  

Допустимо осно натоварване за железопътните коловози и стрелки в Пристанищен 

терминал Свищов е 22 тона/ос. 

Строителният габарит за железопътните коловози в района на терминала е 1-СМ1. 

5.3 Самопредоставяне на свързани с железопътните дейности услуги 

5.4 ИТ системи 

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА 

6.1 Исканията за достъп или услуги 

Заявителят отправя своята към диспечерите на имейл: office@portsvishtov.bg  

6.2 Отговор на заявките 

Отговор на заявките се получава на имейл: office@portsvishtov.bg.  

6.3 Информация за наличния капацитет и временните ограничения на капацитета 

Не се предвиждат ограничения в капацитета на обслужващите съоръжения, 

единствено това се случва при планираната им рехабилитация. 

 
  

mailto:office@portsvishtov.bg
mailto:office@portsvishtov.bg
mailto:office@portsvishtov.bg
mailto:office@portsvishtov.bg
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„Параходство Българско речно плаване“ АД, 

гр. Русе 

 

 

 

 

 

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на адрес: 

http://www.brp.bg/vidin/doc/OS_2018.pdf. 

 

 

http://www.brp.bg/vidin/doc/OS_2018.pdf
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

Експрес Сервиз ООД 
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№ на 

глава 
Заглавие Ръководство за изпълнение Предложен текст 

 Контрол на версиите 

Трябва да бъдат идентифицирани всички предишни 

версии на тази информация, заедно с кратко 

описание на промените. 

V 1.0. / 15.09.2018 

 Съдържание   Съдържание на главите и точките на документа.  

1. Обща информация 

1.1 Въведение 

• Обяснете целта на този документ. 
• Определете името и типа на обслужващото 

съоръжение в съответствие с Директива 

2012/34, приложение II 
• Направете кратко представяне на обслужващото 

съоръжение. 
• Отбележете къде е публикуван документът 

Експрес Сервиз ООД състави този документ 

за обслужващо съоръжение в съответствие с 

изискванията на Регламент за изпълнение 

(ЕО) № 2017/2177  

Локомотивен завод на Експрес Сервиз ООД е 

съоръжение за поддръжка и за тежка 

поддръжка, предназначено за ПЖПС, 

изискващ специални съоръжения. 

Локомотивният завод на Експрес Сервиз ООД 

в Русе е предназначен за поддръжка и тежка 

поддръжка на локомотиви, ЕМВ, ДМВ и 

релсови самоходни машини за поддръжка на 

ЖП. Той е основан през 1866 година и е 

традиционен лидер в областта на тежката 

поддръжка на локомотиви. Към момента, в 

завода се извършва поддръжка и тежка 

поддръжка – ремонти – на всички видове 

електрически и дизелови локомотиви в 

България. 

Общ образец за обслужващите 

съоръжения 
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№ на 

глава 
Заглавие Ръководство за изпълнение Предложен текст 

Този документ за обслужващо съоръжение е 

публикуван на www.rail-infra.bg 

1.2 

Оператор на 

обслужващо 

съоръжение 

• Име, адрес и данни за контакт за всички 

оператори на обслужващи съоръжения (б) 

• Ако обслужващото съоръжение се експлоатира 

от повече от един оператор или в него се 

предоставят свързани с железопътните 

дейности услуги от повече от един оператор, 

трябва да бъде предоставена информация дали 

е необходимо да се подават отделни заявки за 

достъп до съответните съоръжения и за тези 

услуги (ж)* 

Експрес Сервиз ООД, кв. ДЗС, Русе 7011, e-mail: 

info@lz1866.com, тел. 0887412838. 

1.3 

Период на 

валидност и 

процес на 

актуализиране 

• Посочете датите на периода на валидност 
на документа за обслужващо съоръжение 

• Опишете как се актуализира документа за 

обслужващо съоръжение 

Този документ се актуализира при необходимост 

2. Услуги 

2.1 Име на услугата 

• Описание на всички свързани с железопътните 
дейности услуги, които се предоставят в 

съоръжението, както и техния тип (основни, 

допълнителни или спомагателни) г) Вижте 
също приложение II към Директива 2012/34/ЕС 

• Друга възможност е да публикувате връзка 
към уебсайт, който предоставя цялата 
необходима информация 

• X се отнася до броя на предоставяните услуги 

Спомагателни услуги – технически преглед на 

подвижен състав и услуги за тежка поддръжка, 

предоставяни в съоръжения за поддръжка, 

предназначени за високоскоростни влакове 

или други видове подвижен състав, изискващ 

специални съоръжения. 

3. Описание на обслужващото съоръжение 

http://www.rail-infra.bg/
mailto:info@lz1866.com
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№ на 

глава 
Заглавие Ръководство за изпълнение Предложен текст 

3.1 
Списък на всички 

инсталации 

• Когато е уместно, списъкът на всички 
инсталации, в които се предоставят свързани 
с железопътните дейности услуги (a) 

(Забележка: Ако е възможно да се интегрира цялата 

информация от подточките на глава 3 3.X в една 

таблица вътре в 3.1 (всеки ред, съответстващ на 

инсталация и различните колони, отнасящи се до 

„Местоположение“, „Работно време“, „Технически 

характеристики“ и „Планирани промени в 

техническите характеристики“), няма да е 

необходимо включването на подточките на глава 3 

3.X] 

• Това обслужващо съоръжение се състои само 

от една инсталация. 

3.2 Име на инсталация X 

• X е заместител, така че главите на 

инсталацията могат да бъдат номерирани по 

последователен начин. 

• Ако ОС има само една инсталация, 

номерацията на главата ще завърши с 3.2.4. 

Ако ОС има две инсталации, номерацията на 
главата ще завърши с 3.3.4. 

 

3.2.1 Местоположение • Място на инсталацията 
Примери: 
• 43°47’38 N / 26°01’47 E 
• Гара Образцов Чифлик 

3.2.2 Работно време • Работно време на инсталацията 
• Работно време 

- Понеделник – петък 

3.2.3 
Технически 

характеристики 

• Където е уместно, описание на 

техническите характеристики на 

инсталацията 

- 8 коловоза с обща дължина 3000 метра 

- 10 000 м2 РЗП 

- Ремонтни канали за поддръжка на 

локомотиви 

- Технологични площи за различни нива на 

поддръжка на ПЖПС 



 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177 11 

№ на 

глава 
Заглавие Ръководство за изпълнение Предложен текст 

3.2.4 

Планирани промени 

в техническите 

характеристики 

• Информация относно промените в 

техническите характеристики и временните 

ограничения на капацитета на обслужващото 

съоръжение, които биха могли да окажат 

значително въздействие върху работата на 

обслужващото съоръжение, включително 

планираните работи; 

Не се планират промени в техническите 
характеристики 

4. Такси 

4.1 
Информация за 

таксите 

• Информация относно таксите за получаване на 

достъп до обслужващи съоръжения и таксите 
за ползване на всяка от предоставяните в тях 

свързани с железопътните дейности услуги (м) 

Получаването на достъп до Локомотивен завод на 

Експрес Сервиз ООД е безплатно 

4.2 
Информация за 

отстъпките* 

• Информация относно принципите на схемите за 
търговски отстъпки, предлагани на заявителите, 

при спазване на изискванията за търговска 
тайна (н)* 

Определени търговски отстъпки получават всички 

лоялни клиенти на завода, както и ЮЛ със 

сключен договор за поддръжка на ПЖПС 

5. Условия за достъп 

5.1 Правни изисквания 

• Информация, показваща дали е необходим 
договор, сертификати или застраховка 

• Модели на договори за достъп и общи условия 

(поне в случаите на експлоатирани обслужващи 

съоръжения и свързани с железопътните 

дейности услуги, предоставяни от оператори, 

намиращи се под пряк или непряк контрол от 

страна на контролираща организация) и)* 

За достъп до Локомотивен завод е необходим 

договор (устен или писмен) 

5.2 Технически условия 
• Където е уместно, описание на техническите 

условия, които трябва да бъдат изпълнени от 
подвижния състав, който влиза в обслужващото 

В завода може да постъпва ПЖПС, вместващо се в 

габаритите, указани в UIC505 
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№ на 

глава 
Заглавие Ръководство за изпълнение Предложен текст 

съоръжение 

5.3 

Самопредоставяне 

на свързани с 

железопътните 

дейности услуги* 

• Информация относно възможността за 

самопредоставяне на свързани с 

железопътните дейности услуги и условие 

за заявяване на подобни услуги (д)* 

 

5.4 ИТ системи 

• Където е уместно, информация относно 

условията за използване на ИТ системи на 

оператора, ако заявителите са задължени да 

използват такива системи, и правилата относно 

защитата на чувствителни и търговски данни; 

 

6. Разпределение на капацитета 

6.1 
Исканията за достъп 

или услуги* 

 Информация относно процедурите за искане 

за достъп до обслужващо съоръжение или за 
предоставяни в него услуги, или и за двете, 

включително относно сроковете за подаване 
на заявки, както и необходимото време за 

обработване на заявките (е)* и (член 8)* 

 В обслужващите съоръжения, които се 

експлоатират от повече от един оператори 

или в които се предоставят свързани с 

железопътните дейности услуги от повече от 

един оператори, трябва да се даде указание 

дали е необходимо да се подават отделни 

заявки за достъп до съответните съоръжения 

и за тези услуги (ж)* 

 Информация за минимално необходимото 

съдържание и формата на заявките за достъп до 
обслужващи съоръжения и свързани с 

Искането на достъп се осъществява писмено (по 

електронна поща или с писмо), както и устно (по 

телефон или на място). 

Минималното необходимо съдържание на всяка 

заявка за обслужване на единица ПЖПС е:  

- Ползвател на ПЖПС; 

- Собственик на ПЖПС; 

- Вид и номер на ПЖПС; 

- Обем на желаната услуга; 
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глава 
Заглавие Ръководство за изпълнение Предложен текст 

железопътните дейности услуги, или образец за 
такава заявка (з)* 

6.2 Отговор на заявките 

 Описание на отговора на заявките (член 9)* 
 Описание на процедурата за координация и 

регулаторните мерки, посочени в член 10, и 
критерии за приоритетност, посочени в член 

11(к) 

Отговорът на заявките може да бъде писмен или 

устен до 3 дни след подаване на заявката. 

Приоритетно се изпълняват заявките на заявители, 

сключили договори за поддържане на ПЖПС с 

Експрес Сервиз ООД. Приоритетно се изпълняват 

и заявките за поддържане на собствените 

локомотиви на Експрес Сервиз ООД. 

6.3 

Информация за 

наличния капацитет 

и временните 

ограничения на 

капацитета 

• Информация за промени в техническите 

характеристики и за временни ограничения в 
капацитета на обслужващото съоръжение, 

които биха могли да окажат сериозно влияние 
върху функционирането на обслужващото 

съоръжение, включително за планирани 

дейности (л)* 
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

“Октопод-С“ ООД, п-ще Сомовит 
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№ на 

глава 
Заглавие  Информация за обслужващото съоръжение 

 Контрол на версиите   

 Съдържание   

1. Обща информация 

1.1 Въведение • Пристанищен терминал Сомовит  

1.2 

Оператор на 

обслужващо 

съоръжение 

• Илко Нинов 

• 00359 887 205 907 

• trade@octopod.eu 

 

1.3 

Период на 

валидност и 

процес на 

актуализиране 

2018 

Актуализира се ежегодно. 
• Актуализира се ежегодно. 

2. Услуги 

2 Име на услугата 
• Пристанищният терминал разполага с действащ 

ж.п. коловоз и може да обработва товарни 

вагони  

 

3. Описание на обслужващото съоръжение 

3 Работно време • Понеделник - Петък 
Работно време 

- по желание на клиента 

 

  

Общ образец за обслужващите 

съоръжения 
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„Пристанище Варна“ ЕАД 

/Пристанище Варна запад/ 

 

 

 

 

 

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на адрес: 

http://port-varna.bg/bg/Clients/Documents. 

 

 

  

http://port-varna.bg/bg/Clients/Documents
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„Пристанище Варна“ ЕАД 

/Пристанище Варна изток/ 

 

 

 

 

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на адрес: 

http://port-varna.bg/bg/Clients/Documents. 

 

 

 

 

  

http://port-varna.bg/bg/Clients/Documents
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„Пристанище Бургас” ЕАД 
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№ на 

глава 
Заглавие Описание  

 Контрол на версиите Първоначална версия  

 Съдържание 

Обща информация 

1. Услуги 

2. Описание на обслужващото съоръжение 

3. Такси 

4. Условия за достъп 

5. Разпределение на капацитета 

 

1. Обща информация 

1.1 Въведение 

Пристанище Бургас” ЕАД състави този документ за обслужващо 

съоръжение в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение 

(ЕО) № 2017/2177  

Железопътната инфраструктура на територията на „Пристанище 

Бургас” ЕАД обслужва  морските и вътрешни пристанищни 

съоръжения, свързани с железопътните дейности, съгласно Директива 

№ 2012/34, приложение II) 

Железопътната инфраструктура на територията на „Пристанище 

Бургас” ЕАД обхваща: 

- Индустриални коловози с дължина 8100м. 

- Железопътни рампи с дължина 419м 

 

1.2 

Оператор на 

обслужващо 

съоръжение 

„Пристанище Бургас” ЕАД 

ул. „Княз Батенберг” №1 

тел.: (056) 822 222 факс: (056) 822 156 

headoffice@port-burgas.com 

 

1.3 

Период на валидност 

и процес на 

актуализиране 

Този документ се актуализира ежегодно по време на публикуването на РД 

на мрежата, освен ако промените в съдържанието му не изискват 

извънредни актуализации 

 

2. Услуги 

2.1 Име на услугата http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni - връзка към уебсайт, който предоставя  

mailto:headoffice@port-burgas.com
http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni
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цялата необходима информация на всички свързани с железопътните 

дейности услуги и цени на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД 

3. Описание на обслужващото съоръжение 

3.1 
Списък на всички 

инсталации 

- Това обслужващо съоръжение се състои само от една инсталация и 

обхваща 8100м индустриални коловози и 419м железопътни рампи. 
 

3.2 Име на инсталация  
Железопътната инфраструктура на територията на „Пристанище 
Бургас” ЕАД 

 

3.2.1 Местоположение 
 http://port-burgas.bg/kontakti 

GPS координати:  42° 29’N  027° 29’E 
 

3.2.2 Работно време 
• Работно време 
- Понеделник – Неделя от 6.00ч. до 22.00ч. 
- При необходимост – денонощно  

 

3.2.3 
Технически 

характеристики 

 Технически параметри 
Индустриални коловози /неелектрифицирани/ с дължина 8100м  

Железопътни рампи с дължина 419м 
 Техническо оборудване за товарене и разтоварване: виж  

http://port-burgas.bg/terminal-iztok  

 Зона за съхранение (кв.м. ) - 50 000 кв.м. открити складови площи 

и 35 000 кв.м. закрити складови площи 

 

3.2.4 

Планирани промени в 

техническите 

характеристики 

Не се предвиждат промени в техническите  характеристики на 

съоръженията. 
 

4. Такси 

4.1 Информация за таксите 
http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni - връзка към уебсайт, който предоставя 
цялата необходима информация на всички свързани с железопътните 
дейности услуги и цени на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД 

 

4.2 
Информация за 

отстъпките* 

 Информация относно принципите на схемите за търговски отстъпки, 

предлагани на заявителите, при спазване на изискванията за търговска 

тайна може да се получи на - http://port-burgas.bg/kontakti 

 

http://port-burgas.bg/kontakti
http://port-burgas.bg/terminal-iztok
http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni
http://port-burgas.bg/kontakti
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5. Условия за достъп 

5.1 Правни изисквания 
• Съгласно Услуги и цени на „Пристанище Бургас” ЕАД за 
съответната година - http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni 

 

5.2 Технически условия 
• Няма ограничение за максимална дължина на влака, габарит, тегло 

• Всички индустриални коловози и рампи не са електрифицирани 
 

5.3 

Самопредоставяне на 

свързани с 

железопътните 

дейности услуги* 

http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni - връзка към уебсайт, който предоставя 
цялата необходима информация на всички свързани с железопътните 
дейности услуги и цени на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД 

 

5.4 ИТ системи 

• Заявителите не са задължени да използват ИТ системи на оператора 

• Правилата относно защитата на чувствителни и търговски данни са 

указани - http://port-burgas.bg/zashtita-na-lichnite-dannigdpr 

 

6. Разпределение на капацитета 

6.1 
Исканията за достъп 

или услуги* 

 Информация относно процедурите за искане за достъп до 
обслужващо съоръжение или за предоставяни в него услуги, или и за 

двете, включително относно сроковете за подаване на заявки, както и 
необходимото време за обработване на заявките -  

headoffice@port-burgas.com 

 Информация за минимално необходимото съдържание и формата на 
заявките за достъп до обслужващи съоръжения и свързани с 

железопътните дейности услуги - headoffice@port-burgas.com 

 

6.2 Отговор на заявките http://port-burgas.bg/kontakti и headoffice@port-burgas.com  

6.3 

Информация за 

наличния капацитет и 

временните 

ограничения на 

капацитета 

Информация за промени в техническите характеристики и за временни 

ограничения в капацитета на обслужващото съоръжение може да се 

получи на http://port-burgas.bg/kontakti и headoffice@port-burgas.com 

 

http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni
http://port-burgas.bg/uslugi-i-ceni
http://port-burgas.bg/zashtita-na-lichnite-dannigdpr
mailto:headoffice@port-burgas.com
mailto:headoffice@port-burgas.com
http://port-burgas.bg/kontakti
mailto:headoffice@port-burgas.com
http://port-burgas.bg/kontakti
mailto:headoffice@port-burgas.com
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„Порт Инвест“ ЕООД гр. Русе 

 

 

 

 

 

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на адрес: 

http://www.portinvest.bg/documents/OS_2018.pdf 

 
 

http://www.portinvest.bg/documents/OS_2018.pdf
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„Пристанищен комплекс - Русе ЕАД” 

 

 

 

 

 

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на адрес:http://www.port-ruse-

bg.com/tinymce/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%B8/info_obs_sr.pdf. 

 

 

 

http://www.port-ruse-bg.com/tinymce/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/info_obs_sr.pdf
http://www.port-ruse-bg.com/tinymce/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/info_obs_sr.pdf
http://www.port-ruse-bg.com/tinymce/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/info_obs_sr.pdf
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„БДЖ Товарни превози“ ЕООД 

 

 

 

 

 

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на адрес: 

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/polezno/category-jelezoputni-suorujeniia.html. 

 

 

 

 

  

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/polezno/category-jelezoputni-suorujeniia.html
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ 

 

 

 

 

 

ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ не предоставя услуги в обслужващи 

съоръжения. 
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Информация за обслужващи 

железопътни съоръжения 

на оператор 

„Газтрейд“ АД 

 

 

 

 

Железопътните съоръжения собственост на компания „Газтрейд“ АД в клонове гр. 

Костинброд, гр. Горна Оряховица, гр. Асеновград и гр. Белослав не попадат в обхвата на 

Регламент (ЕС) 2017/2177 за обслужващи съоръжения. 

 


