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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл.1. (1) „Фериботен терминал Силистра“ е част от пристанище за обществен 
транспорт Русе и за краткост в текста по-нататък е наричан „Фериботен терминал 
Силистра“ или „терминала”. СП Дирекция ОЕПТ към ДП „Пристанищна 
Инфраструктура“ е пристанищен оператор на „Фериботен терминал Силистра“, който е 
част от пристанище за обществен транспорт Русе; 
      (2) Настоящите „Цени и условия за извършваните дейности и услуги във 
„Фериботен терминал Силистра“, наричани по-долу за краткост „Цени и условия”, 
регламентират условията, цените и заплащането на извършените пристанищни услуги по 
обработката на кораби и сухопътни превозни средства и други съпътстващи ги дейности, 
както и други услуги, които има възможност да бъдат извършвани при наличие на 
съответните ресурси. 
 (3) Извършването на пристанищни услуги в терминала се осъществява след сключване 
на договор с клиента или съгласно настоящите „Цени и условия” и действащите „Правила 
и обичаи на „Фериботен терминал Силистра“, наричани по-долу за краткост „Правила и 
обичаи“, след получаване на писмена „Заявка за извършване на услуга”, наричана по-долу 
„Заявка”, по образец, от страна на клиента. Заявката съдържа информация за 
идентификация на клиента и товара, превозното средство, начина на обработка, както и 
други съществени за обработката данни. 

(4) Корекции на вече подадени заявки се приемат само ако не са изпълнени.  
(5) Заявки, в които липсват някои съществени данни, се смятат за неполучени, като 

терминалът уведомява веднага товародателя за нередността. 
 Чл.2.(1) Цените на услугите, извършвани в терминала, са обявени в евро и се заплащат 
от клиентите в евро или в лева по курса на БНБ за деня на извършване на услугата. 
 (2) При фактуриране на извършените услуги терминалът начислява и ДДС, съгласно 
действащото законодателство. 
 

II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОСНОВНИТЕ 
ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ 

 
 Чл.3. Основните пристанищни услуги, които терминала предлага са: 

1. Натоварване и/или разтоварване на/от Ро-Ро кораби на сухопътни превозни средства 
и други съоръжения и товари; 

2. Обслужване на фериботни кораби, МПС и пътници по фериботната линия Силистра-
Кълъраш; 

3. Предоставяне на съоръжения за снабдяване с ел.енергия и питейна вода; 
4. Други пристанищни услуги.  

Чл.4.(1) В зависимост от вида на услугата, операцията, варианта на обработката, 
основните пристанищни услуги се заплащат както следва: 

1. Таблица № 1: Цени за ползване на Фериботен терминал Силистра от МПС и пътници 
по фериботната линия Силистра-Кълъраш; 

2. Таблица № 2: Цени за ползване на съоръжения за снабдяване с ел.енергия и питейна 
вода; 
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3. Таблица № 3: Цени на допълнителни услуги; 

    (2) Допълнителните услуги се заплащат отделно от основните претоварни работи. 
 1. Материалите за допълнителните услуги се доставят от клиента или от терминала за 
сметка на клиента; 

2. Водата за измиването на товарни помещения на плавателни съдове или други 
транспортни средства се осигурява от терминала за сметка на страната, поискала услугата. 

 
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ 

 
 Чл.5.(1) Услугите по настоящите „Цени и условия” се заплащат на терминала от 
неговите клиенти, заявили извършването на пристанищни услуги по реда на чл.1, ал.3. 

(2) Клиентът заплаща всички пристанищни услуги, свързани с обработката на 
предоставените товари. 

Чл.6.(1) Плащанията между терминала и неговите клиенти се извършват съгласно 
действащото законодателство на Република България под формата на: 

1. Директен паричен превод по банковата сметка на терминала. 
2. В брой в касата на терминала. 
3. Картови плащания. 

(2) При нови клиенти или клиенти, ползващи пристанищни услуги епизодично и 
клиенти без сключен договор, терминалът има право да изисква при директна обработка на 
товара авансово плащане за извършените услуги, по количество, посочено в нареждането. 
Уравнението за действително дължимите суми се извършва между терминала и клиента 
(неговия спедитор) след окончателното завършване на разтоварването/товаренето на 
корабните партиди, освен ако предварително няма други споразумения. 

Чл.7.(1) За извършените пристанищни услуги терминалът съставя фактури в законно 
установените срокове с приложени към тях първични документи, съгласно тези „Цени и 
условия ”. 

(2) Терминалът изпраща издадените фактури по e-mail на клиентите, като срокът за 
плащането им по чл.10, ал.1, започва да тече от тази дата.  

Чл.8. Сумите за извършените допълнителни операции се събират веднага след тяхното 
изпълнение, освен ако предварително между терминала и клиентите не е договорено друго 

Чл.9. За услугите, непосочени в настоящите „Цени и условия”, или изискващи 
осигуряване на допълнителни специфични условия за тяхното изпълнение, клиентите 
заплащат по цените за най-близката услуга, освен ако предварително между терминала и 
клиентите не е договорена конкретна цена. 

Чл.10.(1) В случай, че между терминала и неговите клиенти няма подписани други 
специални споразумения, отнасящи се до условията на заплащане на извършените 
пристанищни услуги, клиентите са длъжни да уредят плащанията по изпратените им 
фактури в 10-дневен срок.  

(2) Авансовите парични преводи по чл.7, ал.2 се превеждат по банковата сметка на 
терминала най-късно 24 часа преди фактическото започване на работата по дадена услуга. 

mailto:office_portsilistra@bgports.bg


ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
СП ДИРЕКЦИЯ “ОПЕРИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИ ТЕРМИНАЛИ” 

ФЕРИБОТЕН ТЕРМИНАЛ СИЛИСТРА 

с. Айдемир, Западна промишлена зона, е-mail: office_portsilistra@bgports.bg  

 
 

Цени и условия за извършваните дейности и услуги във Фериботен терминал Силистра 

5 

 Чл.11.(1) При просрочване на плащанията с повече от 10 дни от страна на клиентите, 
терминалът има право да спре приемането, обработката и експедицията на товарите и 
обслужването на плавателните съдове. 
       (2) В случаите по ал.1 терминалът може да продължи приемането, обработката и 
експедицията на товарите и обслужването на плавателните съдове след представяне на 
обезпечение (банкова гаранци или паричен депозит) от клиента, както за дължимите суми, 
така и за заявените от него нови пристанищни услуги.  
      (3) Паричните депозити по ал.2, за заявените от клиента нови пристанищни услуги се 
превеждат по банковата сметка на Терминала най-късно 24 часа преди фактическото 
започване на дадена услуга. 

 
IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 

 
 Чл.12. При специфична ситуация или условия за „Фериботен терминал Силистра“ 
и/или специфични изисквания на клиента относно обработката на товара, цените се 
определят по договаряне. 

Чл.13. Работното време на „Фериботен терминал Силистра“,   се обявява със заповед 
на Генералния Директор на ДП „Пристанищна Инфраструктура“. 

Чл.14. Всички корабособственици, които ползват пристанищни услуги, съгласно 
настоящите „Цени и условия ” са длъжни при поискване да предоставят на терминала 
информация в съответствие със ЗМПВВППРБ. 
 Чл.15. Когато терминалът, по изрично искане на клиента, предоставя услуга в дните – 
официални празници за Република България, цените по Таблици № 2 и 3, се прилагат с 50% 
увеличение. 

Чл.16.(1) Промени в цените и условията може да се правят в течение на годината. 
(2) Товародателите се уведомявт за това чрез уебсайта, чрез техните спедитори (агенти) 

или пряко, 10 календарни дни преди извършването на евентуални промени. 
(3) Ако в 7-дневен срок от уведомяването клиентът не е заявил писмено, че  изказва 

съображения по промените, „Цени и условия” се прилагат спрямо действащите вече 
договори. 

(4) Тълкувания по прилагане на настоящите „Цени и условия” се дават от Директора 
СП Дирекция ОЕПТ и имат задължителен характер за всички клиенти, ползващи 
пристанищните услуги. 

Чл.17. Настоящите промени в „Цени и условия за извършваните дейности и услуги 
в Фериботен терминал Силистра“ са утвърдени със Заповед № РД-09-19-1/21.04.2021г. 
на Генералния Директор на ДП „Пристанищна Инфраструктура“. 
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ТАБЛИЦА № 1 
 

ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНАЛНА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „ФЕРИБОТЕН 
ТЕРМИНАЛ СИЛИСТРА“ ОТ МПС И ПЪТНИЦИ ПО ФЕРИБОТНАТА 

ЛИНИЯ СИЛИСТРА – КЪЛЪРАШ: 
 

 
№ 

 

 
Вид 

 

Цена  
(€/брой) 

с вкл. ДДС 
1. Влекач с полуремарке ( ИЗВЪНГАБАРИТЕН ) 15,00 

2. Влекач с полуремарке ( ТИР ) 10,00 

3. Камион 9,00 

4. Камион с ремарке 10,00 
5. Автобус 9,00 
6. Автобус с ремарке 10,00 
7. Микробус 7,00 
8. Микробус с ремарке 8,00 
9. Лек автомобил 5,00 
10. Лек автомобил с ремарке 6,00 
11. Мотоциклет 2,00 

12. Пътник 1,00 
 

ТАБЛИЦА № 2 
 

ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕ С 
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ И ПИТЕЙНА ВОДА: 

 

№ Услуга Цена (€) 

 
1. Снабдяване с ел.енергия 

30 евро за включване, плюс цената за количеството 
ползвана ел.енергия по цени на “Електроснабдяване”, 

плюс 15% за поддържане на вътрешна мрежа 

 
2. 

 
Снабдяване с питейна вода 

от брегови хидрант 
15 евро за включване, плюс цената за ползваното 

количество питейна вода по цени на “ВиК”, плюс 15% 
за поддържане на вътрешна мрежа 
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ТАБЛИЦА № 3 

 

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 
 

№ Услуга Мярка Цена (€) 

1. Почистване и измиване на плавателни съдове на 1м² 0,60 

2. 
За ползване на работници при повременна 
работа или допуснат престой по вина на 
клиента 

на 1 човекочас 10,00 

3. За заемане на корабно място без извършване 
на претоварна операция 

на линеен метър 
на започнато 
денонощие 

1,00 

4. За заемане на корабно място над 2 часа след 
приключване на претоварните операции 

на започнато 
денонощие 100,00 

5. За изтегляне на аварирали в района на 
терминала ППС и друга техника на 1 брой 80,00 

6. За изготвяне на документ Таймшит на 1 брой 15,00 

 
 
 

V. КОНТАКТИ НА ФЕРИБОТЕН ТЕРМИНАЛ СИЛИСТРА 
 
 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ КОНТАКТ 

Директор СПД ОЕПТ М. Господинов 0878 435 761 
m.gospodinov@bgports.bg 

Ръководител пристанищен 
терминал 

 
А. Петкова 

0878 145 744 
a.petkova@bgports.bg 

Организатор пристанищна 
дейност И. Иванов office_portsilistra@bgports.bg 
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