
           “ПАРАХОДСТВО  БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”   АД  - РУСЕ 

 

                            

                          Т   А    Р    И    Ф    А 
 
    за цените на услуги, извършвани от “ПАРАХОДСТВО  БЪЛГАРСКО  РЕЧНО            

                                ПЛАВАНЕ”АД – РУСE, в сила от  01.03.2014 г. 

 

 

 

 

І.ЦЕНИ ЗА МАНЕВРИ  

 

І.1.За маневри на несамоходни кораби, на започнат час                             200,00 ЕВРО 

І.2.За маневри на самоходни кораби, морски кораби, корпуси,  

дълбачки, понтони, плаващи кранове и др.под., на започнат час               250,00 ЕВРО 

І.3.За маневри по обслужване на рейд, за несамоходен или  

        самоходен кораб, по разписание, на започнат месец                          150,00 ЕВРО                                         

І.4.За маневри извън случаите по подточки І.1-І.3, на започнат час         100,00 ЕВРО                             

   

 

 

ІІ.ЦЕНИ НА МАНЕВРИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ 

 

ІІ.1.За маневри за разбиване на лед, на започнат час                                  350,00 ЕВРО 

ІІ.2.За маневри за изпомпване на вода, на започнат час                             100,00 ЕВРО 

ІІ.3.За маневри за обезпечаване товарене/разтоварване на опасни товари, 

на съд, на започнат час                                                                                      70,00 ЕВРО 

ІІ.4.За маневра за придвижване на съответния съд в случаите по подточки ІІ.1-ІІ.3, 

ако има такава, се заплаща отделно. 

 

 

 

ІІІ.НАДБАВКИ ЗА СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ ПРИ МАНЕВРИ 

 

ІІІ.1.За маневри в условията на ледоход, цената се увеличава със 100 %. 

ІІІ.2.За маневри от 18.00 до 06.00 часа, както и в празнични и почивни дни, цената се       

увеличава с 50 %. 

ІІІ.3.За маневри на съдове, превозващи опасни товари, цената се увеличава със       

100 %. 

 

 

ІV.ИЗВЪНРЕДНИ СЛУЧАИ ПРИ МАНЕВРИ ПО ТОЧКИ  І - ІІІ 

 

ІV.1.В случаите когато достъпът до котвеното и/или други устройства на съответния 

съд е затруднен  или невъзможен поради сняг, лед, разпилян товар или друга 

причина, маневрата/операцията не се извършва или се отлага до отстраняване на 

пречката, като заявителят на услугата я заплаща, съгласно тази Тарифа. 

 



                                                                 - 2 -        

 

 

 

ІV.2.В случаите когато котвеното и/или други устройства на съответния съд не 

функционират, маневрата/операцията не се извършва или се отлага до отстраняване 

на пречката, като заявителят на услугата я заплаща, съгласно тази Тарифа. 

 

 

 

V. ПРЕСМЯТАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНАТА ЦЕНА ЗА МАНЕВРАТА В СЛУЧАИТЕ 

ПО ТОЧКИ  І - ІV 

 

V.1.За придвижване на самоходния кораб сепарат се заплаща 50 % от цената за 

маневра. 

V.2.Количеството часове и други обстоятелства се извличат от корабния дневник на 

маневриращия кораб.    

V.3.Когато се извършват услуги при наличието на повече от едно основания за 

надбавка на цената, същата се увеличава със сбора от надбавките за всяко 

основание.Пример: извършена маневра в събота, в условията на ледоход – 

увеличението на цената е 50 % + 100 % = 150 %. 

    

                                                              

                                                        

VІ.ЦЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИ СЪДОВЕ 

 

      VІ.1.За съдове без капаци, на съд, на започнато денонощие                        15,00 ЕВРО 

      VІ.2.За съдове с капаци, на съд, на започнато денонощие                            25,00 ЕВРО                               

      VІ.3.За съдове превозващи опасни товари, на съд, 

               на започнато денонощие                                                                          50,00 ЕВРО 

 

 

 

 

      VІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

VІІ.1.При фактурирането се начислява и ДДС, съгласно действащото 

законодателство. 

 

VІІ.2.За неупоменати услуги се заплаща по договаряне. 

 

VІІ.3.В отделни случаи Изпълнителнитe директори могат да договарят намаляване 

или увеличаване на цените на услугите. 

 

VІІ.4.Рекламации за събрани в повече суми се правят в едномесечен срок от датата 

на издаване на фактурата. 

 

VІІ.5.Корабособственикът, операторът или  агентът, ако не е уговорено друго, 

изплащат в петдневен срок сумите, срещу представени им документи.При  
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неспазването на този срок се начислява лихва в размер 0,1 % от дължимата сума за 

всеки просрочен ден. 

 

 

Тази Тарифа влиза в сила от 01.03.2014г. и отменя  “Т А Р И Ф А на 

“ПАРАХОДСТВО  БЪЛГАРСКО  РЕЧНО  ПЛАВАНЕ” АД – РУСЕ за цените на 

услугите, извършвани в български дунавски пристанища”, в сила от  01.04.2007г.                         

 

 

 

 

 

 

                                                                             ИЗП.ДИРЕКТОР: .................................. 

                                                                                                             / Тихомир Митев / 

                                                                            

 

 

 

            ИЗП.ДИРЕКТОР: ..................................... 

                                / Драгомир Кочанов / 


