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1.1. Общи условия 

 

Всички цени по настоящите „Условия и цени на услугите, предоставяни от  „Порт 

Рейл“ ЕООД са индикативни и могат да бъдат обект на допълнително договаряне съобразно 

конкретните условия и/или предоставяне на гарантирани годишни обеми. 

 

За допълнителна информация, въпроси и изготвяне на оферти, моля свържете се с нас 

на следните телефони и адреси: 

 

Телефон: + 359 (0) 56 858 242 

Мобилен: +359 (0) 878 36 69 19 

E-mail: cs@portrail.bg  

Web: www.portrail.bg 

Адрес: гр. Бургас 8000, бул. „Княз Александър Батенберг“ №1 

 

 

1.2. Настоящите „Условия и цени на услугите, предоставяни от  „Порт Рейл“ ЕООД 

наричани по- долу „Условия и цени“, се прилагат при спазване на Закона за 

железопътния транспорт и нормативните актове, регламентиращи изискванията 

за безопасност и оперативна съвместимост при предоставяне на железопътни 

превозни услуги; 

1.3. „Порт Рейл“ ЕООД извършва железопътни дейности и услуги в качеството си 

на железопътен превозвач и маневрен оператор, съгласно националното 

законодателство на Република България; 

1.4. „Порт Рейл“ ЕООД извършва дейности по поддържане на железопътни 

превозни средства, в това число товарни вагони, вагон-цистерни и локомотиви, 

в качеството си на ЛОП /Лице Отговорно за Поддръжка/ съгласно чл. 62 Б ал.2 

от Наредба №59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността железопътния 

транспорт. 

 

Настоящите  „Условия и цени“ съдържат условията и цените за услугите в ЕВРО (EUR, 

€), които клиентите заплащат в ЕВРО (EUR, €) или левова равностойност, преизчислена 

по обявения от Българската народна банка официален валутен курс на еврото. 

  

Цените по настоящите „Условия и цени“ са обявени без ДДС. При фактурирането  „Порт 

Рейл“ ЕООД начислява ДДС съгласно действащия Закона за данък добавена стойност и 

Правилника за неговото прилагане.  
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I. Услуги свързани с обслужване на влакове и вагони: 

 

1. Ж.П. гари и прилежащи индустриални клонове, обслужвани от „Порт Рейл“ ЕООД: 

 

Ж.П. Гара Индустриален клон 

Бургас 

„БМФ Порт Бургас“ АД 

„Пристанище Бургас“ АД 

„КРЗ Порт -Бургас“ АД 

„Порт България Уест“ АД 

Заводска гара Пирдоп 

„Аурубис България“ АД 

„Асарел Медет“ АД 

„Елаците- Мед“ АД 

Филипово „БиЕй Глас България“ АД 

  

 

2. Условия и цени за извършване на железопътни услуги, свързани с обслужване на влакове 

и вагони в гари и в индустриални клонове, в които "Порт Рейл" ЕООД има собствена 

маневра: 

 

Вид услуга Цена, € 

  

Маневрена дейност за  подаване и 

отделно за изваждане на вагон на и от 

работни коловози в индустриален клон 

или на и от общо разтоварище 

6,90 € на вагон при започнат километър 

Маневрена дейност за преместване на 

вагон от коловоз на коловоз или 

повторно подаване от един на друг 

коловоз в  индустриален клон или на 

общо разтоварище, или изтегляне на 

гаражен коловоз 

6,90 € на вагон при започнат километър 

Маневра за подаване на вагон на ж.п. 

везна за определяне на тегло в пълно 

състояние  

13,50 € на вагон 

 

Вид услуга Цена, € 
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Маневра за подаване на вагон на ж.п. везна 

за определяне на тегло в празно състояние 

(тариране)* 

 

13,50 € на вагон 

*Таксата за ползване на ж.п. везна за определяне на теглото на вагон / в пълно 

и/или в празно състояние/ се начислява от собственика/управителя на 

железопътното съоръжение и се заплаща  директно на него 

Композиране на влак  6,90 € на вагон  

Разкомпозиране на влак 6,90 € на вагон  

Маневрена дейност за преместване на 

локомотив от коловоз на коловоз 
42 € на локомотив 

 

NB: Приемането и предаването на вагони за обработка на територията на 

индустриален клон „БМФ Порт Бургас“ЕАД се извършва съгласно действащите 

„Условия и цени на БМФ Порт Бургас“ ЕАД, както и съгласно постигнатите 

договорености за достъп и използване на пристанищна инфраструктура – 

индустриален железопътен клон на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД 

 

NB: „Порт Рейл“ ЕООД начислява надценка 100% върху цените за услугите през 

официални празници.  

 

 

II. Услуги свързани с дейности по поддържане на железопътни превозни 

средства, в това число вагони, вагон-цистерни и локомотиви: 

 

В качеството си на ЛОП /Лице Отговорно за Поддръжка/ съгласно чл. 62 Б ал.2 от Наредба 

№59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността железопътния транспорт „Порт 

Рейл“ ЕООД предоставя дейности по поддържане на железопътни превозни средства, в 

това число товарни  вагони, вагон-цистерни и локомотиви, съгласно отправено запитване 

на следния мейл адрес: cs@portrail.bg. 

 

III. Други услуги: 

 

Вид услуга Цена, € 

  

Изготвяне и поддържане на отчетност 

за транзитно преминаващите вагони на 

територията на БМФ Порт Бургас 

15 € на документ 

Изготвяне на протокол с придружаваща 

документация за отчетност на престой 

на вагони на коловозната 

инфраструктура на БМФ Порт Бургас  

 

50 € на протокол 
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Предоставяне на достъп до информация 

относно положението на вагоните на 

железопътната инфраструктура на гара 

Бургас 

65 € на смяна* 

*Услугата се предоставя при отправена писмена заявка, изпратена на следния 

имейл адрес: cs@portrail.bg ; 

 

*Таксата се прилага на започнат месец.  
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