
Пристанщите Варна има около 10 млн. т годишен оборот от товари, като по-голям дял 

са насипните. Обработва всички видове товари, включително опасни. Има свободен 

капацитет за обработка на зърно. Средно годишно тази стока е около 2 млн. т, а през 2013 

г. е обработено над 4,1 млн. т зърно. По отношение на възможностите за складиране на 

зърнени товари бе разяснено, че в момента голяма част от капацитета е ангажиран с 

местна продукция, но това ще се промени с напредване на земеделската година. 

Държавният оператор „Пристанище Бургас” ЕАД е вторият по големина пристанищен 

оператор в бургаски пристанищен район. Разполага с 14 корабни места, 1950 метра кейов 

фронт, 50 000 кв.м открити складови площи и 35 000 кв.м закрити складови площи. На 

територията на Терминал “Бургас Изток 1” се обработват генерални и насипни товари. 

Съществуващите пристанищни мощности дават възможност да се обработват 

практически всички видове насипни и генерални товари. Товаро-разтоварните услуги 

включват разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства. 

Пристанището експлоатира многофункционални кейове и специализирани терминали. 

Допълнителни и съпътстващи обработката услуги са укрепване и разкрепване, теглене, 

сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, 

сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, 

измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства. 

Пристанището разполага с големи открити и закрити складови площи, където могат да 

се съхраняват различни видове товари при осигурена охрана. 

Представяне бе направено и на Пристанищен Терминал Русе-Изток. Той е разположен 

на км 489-490 в източната промишлена зона на град Русе. Като най-голямото пристанище 

в българския участък на р. Дунав, то има технически капацитет за обработка на 

голямотонажни единици до 60 т. Възможна е обработката и на товари с по-голямо тегло 

или нестандартни размери, с помощта на 100-тонен плаващ кран. 

В пристанище Изток се обработват всички видове товари, включително едрогабаритни 

товари и техника. То разполага с: площ от 825 533 кв.м, 14 корабни места, дълбочина на 

лимана при кота 0 – между 1 и 2 м за различните корабни места, 17 крана с максимална 

товароподемност от 5 до 32 тона, 196 300 кв.м складови площи, 15 800 кв.м закрита 

складова площ, 190 500 кв.м открита складова площ. 

През 2021 г. на пристанището са обработени насипни товари в размер на почти  513 000 

тона, които представляват 75% от всички товари и включват въглища, зърнени храни, 

инертни материали и др. Общото карго през миналата година е 170 000 тона /28%/. Тези 

товари включват предимно метали и метални изделия, както и торове. 
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