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І. Общи условия     

Чл. 1. (1) Условията и цените на услугите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД се отнасят за 
корабособственици, оператори на кораби, чартьори на кораби, корабни мениджъри и други клиенти 
и регламентират доставката на морско-технически услуги в пристанищните райони под юрисдикцията 
на Дирекция „Морска администрация“ - Варна, включващи: маневриране на кораби, буксировка на 
кораби и други услуги с влекачи. 

Чл. 2. (1) Цените на услугите са обявени в Евро (EUR) и не включват ДДС. Крайната цена на 
услугата се формира след начисляване на ДДС, в предвидения от закона размер. 

Чл. 3. (1) Услугите са заплащат, както следва: 
1. От корабособствениците, операторите на кораби, чартьорите на кораби, корабни мениджъри 

или чрез техните агенти, по смисъла на Кодекса на търговското корабоплаване, в Евро (EUR) или 
тяхната равностойност в лева, по курса на БНБ, обявен в деня на извършване на услугата. 

2. От български физически и юридически лица, по смисъла на Търговския закон на Република 
България, в левовата равностойност на цените в EUR, по курса на БНБ, обявен в деня на извършване на 
услугата. 

Чл. 4. (1) Заплащането на услугите се извършва под формата на банков превод по сметка на 
„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, посочена в издадената фактура, като банковите такси са за сметка на 
наредителя. 

(2) В случай, че между „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД и неговите клиенти не е договорено друго, 
плащането се дължи  в седем дневен срок от датата на издаване на фактурата. 

(3) При забавяне на плащането на клиента се начислява законовата лихва върху дължимата сума 
за периода на просрочване. 

 
ІІ. Условия и цени на услугите с влекачи и катери  
Чл. 5. (1) Задължителните минимален брой влекачи и обща тяга на гака за извършване на всяка 

маневра се определят от: 
1. Част V. „Правила за използване на влекачи“ от Разпореждане №1 на Директора на Дирекция 

„Морска Администрация“ - Варна, издадено  в изпълнение на „Задължителните правила за морските 
пристанища на Република България“. 

2. Допълнителни разпореждания, указания или писмени резолюции, на Директора на Дирекция 
„Морска Администрация“ - Варна за специфични типове кораби и в определени случаи. 

(2) В изпълнение на изискванията за минимална обща тяга на гака, в съответствие с ал. (1), 
подточки 1 и 2, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД може да предостави допълнителен брой влекачи над 
минимално изискуемия, като този допълнителен брой не се заплаща от клиента. 

(3) Във всички останали случаи различни от ал. (2), поискания допълнителен брой влекачи от 
капитана на маневрирания кораб, агента или друго оторизирано за това лице, включително и поради 
усложнени хидрометеорологични условия, се заплаща от клиента. 

(4) За случаите по ал. (3) агента  се уведомява от дежурният диспечер на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, 
а допълнителни влекачи ще бъдат предоставени след посочване от агента в полето „Забележка“ на 
маневрената заявка в системата за планиране на маневрите в пристанищата (MOVER) броя и вида на 
допълните влекачи. Примерно: „допълнително 1 влекач с тяга на гака над 12 т“ или „допълнително 1 
влекач с тяга на гака под 12 т“). 

(5) Цената на услуга с влекач за маневра се определя от колони 2 до 19 от Таблица 1, съобразно 
брутния тонаж (намален брутен тонаж не се зачита) на маневриращия кораб, броя и тягата на гака на 
ползваните влекачи, както и пристанището, в което се извършва маневрата. 

(6) При преместване на кораб с един или повече влекачи, от едно кейово място на друго в 
рамките на един и същ пристанищен район, се заплаща цена за една маневра по колони от 2 до 9 и 
колана 18 и 19 от Таблица 1. 

(7) Преместване на кораб от пристанище ПЧМВ до пристанище Варна Изток, се счита за една 
маневра и се заплаща цена по колони 2, 3, 4 и 5 от Таблица 1, увеличена с 30%.  

(8) Цената за услуга с влекач, при преместване на кораб от едно кейово място на друго в един и 
същ район на пристанищата със специално предназначение (кораборемонтните райони), се определя 
по колони 14, 15, 16, 17 и 18 от Таблица 1.  
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(9) Преместване на кораб от района на КРЗ „Одесос” АД в района на „Булярд Корабостроителна 
Индустрия“ АД или обратно (с изключение на кей №6 на КРЗ „Одесос“ АД), се счита за една маневра  
за преместване в един пристанищен район, като се заплаща цена по колони 14, 15, 16, 17 и 18 от 
Таблица 1. 

(10) Преместване на кораб от кей №6 на КРЗ „Одесос” АД до друг район на КРЗ „Одесос” АД или 
до „Булярд Корабостроителна Индустрия“ АД,  или обратно, се заплаща цена като за една маневра за 
преместване, съгласно цените по колони  14, 15, 16, 17 и 18 от Таблица 1, увеличени с 30%. 

(11) За буксировка на кораб без собствен ход (или със собствен ход, който не осигурява 
безопасното му самостоятелно преместване), след извършена маневра за извеждането му от даден 
пристанищен район, се заплаща допълнително цена в размер на 30 % от стойността на маневрата за 
извеждане, когато: 

а) кораба се извежда от един пристанищен район, намиращи се западно от Фар „Св. Никола”; 
б) кораба се извежда до рейд Буй 9; 
в) кораба се извежда до рейд Варна; 
В тези случаи  не се начислява цена за буксировка по чл. 8, т. 1. 
(12) Посочените завишения в чл. 5 (11) не се прилагат за преместване на кораби в един и същ 

пристанищен или кораборемонтен район. В тези случаи се прилагат условията на чл. 5 (6), (7), (8), (9) и 
(10). 

(13) За придружаване на кораб с влекач при преминаване през каналите, в изпълнение на 
разпорежданията на Директора на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, се заплащат цени, 
както следва: 

а) при преминаване през канал №1 – 480 EUR за услуга с един влекач; 
б) при преминаване през канал №2 – 480 EUR за услуга с един влекач; 
 (14) За придружаване на кораб с влекач при преминаване през каналите, когато това не се 

изисква от разпорежданията на Директора на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, цените се 
договарят. 

(15) При осигуряване на кораб във Варненското езеро, котвена стоянка на буй 9, рейд Варна, 
плавателните канали, което се извършва по искане на капитана на кораба, пилота или други, с 
изключение на случаите по ал. (11) и ал. (13) от настоящите условия и цени на услугите  на „ПОРТОВИ 
ФЛОТ 99“ АД, се заплащат цени, както следва: 

-  630 EUR на започнат час на влекач за времето за осигуряване, чрез влачене, тласкане и други 
услуги с влекач, при които корабът е поел буксирно въже; 

- 550 EUR на започнат час на влекач за времето за придружаване, осигуряване на  кораба или 
други услуги с влекач, при които корабът не е поел буксирно въже; 

 (16) При осигуряване на кораб на кей, в изпълнение на разпорежданията на Директора на 
Дирекция „Морска администрация“ – Варна, се заплащат цени, както следва: 

а) за осигуряване с влекач поддържащ готовност на своя кей  – 130 EUR/започнат час на влекач; 
б) във всички останали случаи на осигуряване цената се договаря.  
(17) Пътническите кораби заплащат стойностите по колони 2, 3, 4 и 5 от Таблица 1 с 50% 

намаление. Посочената отстъпка не се прилага за маневрите на тези кораби в  кораборемонтните 
райони.  

Чл. 6.  При отказване или прекратяване на маневра след снемане на влекач от кея, поради 
влошаване на метеорологичната обстановка и забрана за маневриране от органите на Дирекция 
„Морска администрация“ – Варна, услугата не се заплаща. Във всички останали случаи се заплаща 70% 
от стойността, определена по съответните колони от 2 до 19 от Таблица 1. 

Чл. 7. Цената за ползване на катер/влекач за отвързване или завързване на кораб е 170 EUR  за 
услуга. 

Чл. 8.  За други услуги с влекачи, освен за маневра, се заплаща за  всеки започнат час за всеки 
влекач, като за начало на услугата се счита момента на снемане на влекача от кея, а за край – 
заставането на същия на кея, по цени както следва: 

1. За буксировка в акваторията на: рейд, канали, езеро и пристанищата на Варненския регион се 
заплащат 630 EUR/започнат час на влекач с тяга на гака над 12 т. 
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2. За участие в операции по гасене на пожар по нареждане на Директора на Дирекция „Морска 
администрация-Варна“ се заплащат 630 EUR/започнат час на влекач. Посочената цена не включва 
цената на изразходения пенообразовател , която ще бъде калкулирана допълнително. 

Чл. 9.   Условия за заплащане на услугите с влекач с тяга на гака под 12 т: 
(1) В случаите, когато се използват едновременно един влекач с тяга на гака над 12 т и един 

влекач с тяга на гака под 12 т, цените на услугите се формират като сбор от стойностите от колони 2, 6, 
10 и 14 от Таблица 1 и стойностите от колони 18 и 19. Влекач с тяга на гака под 12 т има право да 
извършват маневри само на кораби с брутен тонаж до 4500, както и при извършване на маневри като 
спомагателен влекач в районите на кораборемонтните заводи. 

(2) При маневри на кораби в кораборемонтните райони, в които участва допълнителен влекач, 
над минимално определения брой, се заплаща цена по колона 18 от Таблица 1. 

(3) За услуга с влекач с тяга на гака под 12 т, съгласно Разпореждането на Директора на Дирекция 
„Морска администрация-Варна“ и в случай, когато „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД не е в състояние да осигури 
такъв поради различни причини, услугата се извършва с влекач с тяга на гака над 12 т и се заплаща по 
колони 18 и 19 от Таблица 1. 

 
 
III. Други условия и цени 
Чл. 11. Всички услуги, се заплащат с 100% увеличение в дните (денонощията), обявени за 

официални празници: 1 януари, 3 март, Великденски празници (Велики петък, Велика събота и 
Великден - неделя и понеделник), 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа (от 24 
декември до 26 декември включително). 

Чл. 12. (1) В случай на две и повече увеличения на цената на услугата, в съответствие с условията 
по-горе, общият размер  на увеличението се определя като сбор от тях. 

(2) В случай на две и повече намаления на цената на услугата, в съответствие с условията по-горе,  
се прилага само най-голямото намаление. 

(3) В случай на две и повече намаления и увеличения на цената на услугата, в съответствие с 
условията по-горе, крайната стойност на услугата се определя на база на стойностите от Таблица 1,   
коригирани със съответните намаления и увеличения, върху които предварително са приложени 
условията по ал.1 и ал.2. 

Чл. 13. В случаите, когато услугата или маневрата се извършват без пилот на борда на кораба, 
капитанът на влекача изготвя сведение за извършената услуга, което се подписва от клиента или негов 
представител. 

Чл. 14. За да бъде извършена услуга, клиентът или негов представител подава заявка в системата 
за планиране на маневрите в пристанищата (MOVER) или до дежурния Диспечер на „ПОРТОВИ ФЛОТ 
99“ АД на тел./факс: +359 52 632 772, мобилен: +359 879 632 772, email: info@portfleet99.com, най-
малко 3 (три) часа преди началото на услугата. 

Чл. 15. Когато е извършена услуга, която не е заявена предварително по условията на чл. 14 или 
клиентът промени часа за извършването ѝ за по-ранен от обявения в MOVER, и когато не е възможно 
тази услуга да се извърши с наличните в района влекачи, то тя се заплаща с 50%  завишение. 

Чл. 16. Тези условия и цени се прилагат за всички клиенти на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, като при 
сключване на договор за услуги може да се договорят отстъпки от цените, в зависимост от броя на 
предоставените за обслужване кораби и от други взаимноизгодни условия. 

Чл. 17. „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД си запазва правото да обяви цени и условия, различни от 
настоящо посочените. 

 
IV. Плащане на услугите  
Чл. 18. За всяка извършена услуга „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД издава фактура, стойността на която 

клиентът се задължава да заплати в седемдневен срок от издаването ѝ. 
Чл. 19. (1) При допускане на просрочени плащания или по предварително споразумение,  

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД има право да изисква от своите клиенти авансово плащане в размер до 100% 
от стойността на заявените услуги. 

(2) Авансовото плащане трябва да постъпи по банковата сметка на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД   не 
по-късно от 24 часа преди започване на услугата.  
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Чл. 20. В случаите на авансово плащане, разликата към действително дължимата сума, след 
окончателно завършване на услугата и издаване на фактурата, се доплаща от/връща на клиента. 

Чл. 21.  При просрочване на плащанията от страна на клиента, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД има право 
да поиска задържане на кораб, съгласно КТК. 

 
V. Заключителни разпоредби 
Чл. 22. Услуги, нерегламентирани в тези условия, се извършват след договаряне. 
Чл. 23. За всички промени на условията и цените на услугите, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД уведомява 

своите клиенти не по-късно от един месец преди въвеждането им. 
Чл. 24. (1) Настоящите условия и цени на услугите извършвани от „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД влизат 

в сила от  01.02.2023 г. 
(2) С влизането в сила на тези условия и цени се отменя действието на условията и цените на 

услугите извършвани от „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от 01.06.2022 г.



 

 

 
 

 „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД 

Таблица 1 

 

Брутен 
тонаж 

(БТ) 
 

Влекачи с тяга на гака над 12 т 
Влекачи с тяга на 

гака под 12 т 

Пристанище  
Варна-Изток, ТЕЦ Езерово, 

Петрол, Леспорт, Одесос ПБМ, 
ПЧМВ 

Пристанище 
 Варна-Запад, Фериботен 

комплекс, Балчик 

Булярд, КРЗ Одесос 
МТГ Делфин, ТЕРЕМ 

Преместване в района на  
Булярд, КРЗ Одесос, МТГ 

Делфин, ТЕРЕМ 
 

За всички 
райони без 

п-ще 
Балчик* 

За п-ще  
Балчик* 

за 1 
 влекач 

за 2  
влекача 

за 3  
влекача 

за 4  
влекача 

за 1 
влекач 

за 2 
влекача 

за 3 
влекача 

за 4 
влекача 

за 1 
 влекач 

за 2  
влекача 

за 3 
влекача 

за 4 
влекача 

за 1 
влекач 

за 2  
влекача 

за 3 
влекача 

за 4 
влекача 

за 1 
 влекач 

за 1 
 влекач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

до 1000 620 1 240 1 860 2 480 770 1 540 2 310 3 080 560 1 120 1 680 2 240 540 1 080 1 620 2 160 440 630 

1001 - 2000 900 1 800 2 700 3 600 1 130 2 260 3 390 4 520 780 1 560 2 340 3 120 720 1 440 2 160 2 880 590 810 

2001 - 3000 1 170 2 340 3 510 4 680 1 500 3 000 4 500 6 000 1 000 2 000 3 000 4 000 910 1 820 2 730 3 640 740 980 

3001 - 4000 1 450 2 900 4 350 5 800 1 860 3 720 5 580 7 440 1 220 2 440 3 660 4 880 1 090 2 180 3 270 4 360 890 1 150 

4001 - 5000 1 730 3 460 5 190 6 920 2 230 4 460 6 690 8 920 1 440 2 880 4 320 5 760 1 280 2 560 3 840 5 120 1 040 1 320 

5001 - 6000 1 990 3 980 5 970 7 960 2 590 5 180 7 770 10 360 1 670 3 340 5 010 6 680 1 460 2 920 4 380 5 840 1 180 - 

6001 - 7000 2 270 4 540 6 810 9 080 2 960 5 920 8 880 11 840 1 890 3 780 5 670 7 560 1 640 3 280 4 920 6 560 1 330 - 

7001 - 8000 2 540 5 080 7 620 10 160 3 320 6 640 9 960 13 280 2 100 4 200 6 300 8 400 1 830 3 660 5 490 7 320 1 480 - 

8001 - 9000 2 820 5 640 8 460 11 280 3 690 7 380 11 070 14 760 2 320 4 640 6 960 9 280 2 010 4 020 6 030 8 040 1 630 - 

9001 - 10000  3 100 6 200 9 300 12 400 4 080 8 160 12 240 16 320 2 540 5 080 7 620 10 160 2 200 4 400 6 600 8 800 1 780 - 

над 10000 
за всеки 1000 

80 160 240 320 90 180 270 360 70 140 210 280 70 140 210 280 60 - 

 
Забележки: 

Стойностите, посочени в таблица 1 са в евро (EUR) без ДДС. 

В изпълнение на изискванията за минимална обща тяга на гака, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД може да предостави допълнителен брой влекачи   над минимално изискуемия, 

като този допълнителен брой не се заплаща от клиента. Във всички останали случаи, поискания допълнителен брой влекачи от капитана на маневрирания кораб, агента 

или друго оторизирано за това лице, включително и поради усложнени хидрометеорологични условия, се заплащат от клиента. 

* Влекач с тяга на гака под 12 т има право да извършват маневри само на кораби с брутен тонаж до 4500, както и при извършване на маневри като спомагателен влекач 

в районите на кораборемонтните заводи. Цената по колона 18 се прилага също и за ползване на допълнителен влекач над минимално определения брой в 

кораборемонтните и корабостроителните заводи.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

email: marketing@porfleet99.com 

www.portfleet99.com 

тел: + 359 52 692 286  

Дежурен диспечер: тел/факс: +359 52 632 772 

мобилен: +359 879 632 772  

email: info@portfleet99.com 

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД 

ЕИК: 205198869               

Седалище:  

гр. София, район Връбница,    

Индустриална зона „ОРИОН”, ул.3020-та №34, ет.6 

Офис Варна:  

гр. Варна 9000, пл. „Петко Р. Славейков“ №1, ет. 6 


