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Резюме: Статията представя резултати от анализ на конкурентната 

структура на пазара на пристанищни услуги за обработка на товари в морските 
пристанища в България. Изследвани са основните конкуренти (пристанища и 
пристанищни оператори), участващи на пазара на пристанищни услуги. 
Идентифицирани са ключовите конкуренти и е направена  оценка на конкурентната 
структура на вътрешния пазар на пристанищни услуги. 

Въведение 
Редът и условията за достъп до пазара на пристанищни услуги е определен в 

Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България. Пристанищните услуги, свързани с обработката на товари са 
услугите с търговски характер, предоставяни в пристанищата за обществен транспорт и 
извършвани от пристанищни оператори. Te включват товарене, разтоварване, 
подреждане, съхраняване, преопаковка на товари, вътрешнопристанищен транспорт и 
други. Пристанищните услуги могат да се извършват само на пристанища за обществен 
транспорт или на рейдове в тяхната акватория, освен в случаи на бедствия в 
териториално море или други извънредни обстоятелства. Пристанищните услуги в 
пристанищата за обществен транспорт се извършват от специализирани пристанищни 
оператори, притежаващи или наемащи квалифициран персонал и необходимите 
технически средства за извършване на съответната услуга. Лицата, придобили статут на 
пристанищен оператор се вписват в регистър на пристанищните оператори, който се 
води от Изпълнителна агенция "Морска администрация". 

Освен пристанищни услуги, в пристанищата за обществен транспорт могат да се 
извършват и съпътстващи дейности от лица получили концесия (за пристанищата с 
национално значение) или от лица, сключили договор със собственика на 
пристанището (за пристанища с регионално значение). 

Основни конкуренти  
Основни конкуренти на пазара на пристанищни услуги са операторите, 

работещи в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално и с 
регионално значение. Морските пристанища (терминали), обслужващи товарния 
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трафик към 2012 г. и включени в Регистъра са общо 15, като 8 от тях са от национално 
значение (таблица 1). 

Таблица 1 
Пристанища и пристанищни терминали за обществен транспорт с национално значение 

Пристанище /пристанищен терминал/  Предназначение 

1 
Бургас - изток - 1 Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Бургас  

Обработка на генерални, насипни, наливни, 
Ро-Ро товари и контейнери 

2 
Бургас - изток - 2 Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Бургас  

Обработка на генерални, насипни, наливни, 
Ро-Ро товари, контейнери и поща; швартови 
услуги, снабдяване на корабите с вода, 
телефон и електрическа енергия. 

3 
Бургас - запад Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Бургас  

Обработка на генерални, насипни, наливни и 
Ро-Ро товари и контейнери. 

4 
Росенец - Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Бургас  

Обработка на товари (нефт, нефтопродукти и 
други наливни опасни товари); морско-
технически услуги, за извършването на които 
се изисква използване на пристани 

5 
Варна - изток Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Варна  

Обработка на генерални, насипни товари, 
наливни товари от хранителен произход, 
контейнери и пътници. 

6 
Варна -запад Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Варна  

Обработка на генерални, наливни, насипни и 
Ро-Ро товари и контейнери. 

7 
Леспорт - Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Варна  

Обработка на генерални, насипни и Ро-Ро 
товари; растителни хранителни наливни 
товари; празни 20-футови контейнери от/на 
стиф. 

8 
Балчик- Пристанищен терминал от 
Пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Варна  

Обработка на генерални, насипни и 
растителни наливни товари и поща 

 Източник: Изпълнителна агенция Морска администрация http://www.marad.bg 

Пристанище Варна е най- голямото пристанище за обработка на товари в 
България. На неговата територия са разположени 32 корабни места с обща дължина 
около 5600 метра. Откритите складови площи са над 240000 кв. м., а покритите 
складове са с площ над 77000 кв.м. Има два специализирани контейнерни терминала– 
един на територията на „Варна – Изток“ и един на територията на „Варна Запад“. Те 
обслужват основно линиите в Черно море и Средиземно море. На пристанището, освен 
основните претоварни услуги се извършват и всички операции, свързани с обработката 
на контейнери (деконтейнеризация, контейнеризация, почистване и др.). Оператор на 
терминалите Варна изток, Варна запад и Петрол е „Пристанище Варна“ ЕАД. 
Операторът извършва пристанищни услуги (претоварни услуги, съхранение на 
товарите, пристанищни спедиторски услуги и др.) и съпътстващи дейности (снабдяване 
на корабите с вода, инсталиране на телефонен пост на кораб, електрозахранване, 
приемане и третиране на битови отпадъци, отдаване за ползване на пристанищни 
технически средства).  

През 2009 г. в Пристанище Варна са обработени 6729 хил. тона товари, през 
2010 г.- 8039 хил. тона товари, а през 2011 г. товарооборотът достига 9150 хил. тона 
товари. Обработените на пристанище Варна контейнери през 2009 г. са 112 611 TEU, а 
през 2010 г. - 118702 TEU. Обработените кораби през 2009 г. са 1112 броя, през 2010 г. 
- 1150 броя, а през 2011 г. - 1450 броя. 

 От 2010 г. в „Пристанище Варна“ ЕАД е внедрена и функционира интегрирана 
система за управление, която включва сертифицирани системи за управление по 

http://www.port-varna.bg/documents/politika_port-varna-2011.pdf�
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международните стандарти ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. 
Пристанището е сертифицирано и според изискванията на Международния кодекс за 
сигурност на корабите и пристанищата - ISPS Code. 

Концесионер на Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за 
обществен транспорт с национално значение Варна е „БМ ПОРТ” АД.  Договорът е за 
срок от 30 години и е в сила от 30.05.2006 г. Размерът на инвестициите, съгласно 
офертата и сключения договор за срока на концесия е 129 млн. лв.  

 Пристанище Бургас е второто по големина в страната. Развитието му се определя 
от това, че град Бургас е крайна точка на железопътната линия София - Пловдив – 
Бургас, която е част от трансевропейски коридор VIII и чрез коридора ТРАСЕКА е 
връзка между Централна и Източна Европа, Средна Азия и Далечния Изток.  

Оператор на пристанищен терминал „Бургас Запад“ и терминал „Бургас изток 1“ 
е „Пристанище Бургас“ ЕАД. 

Пристанищен терминал „Бургас Запад” е разположен в акваторията на 
Бургаския залив. На терминала се обработват генерални, насипни, наливни и Ро-Ро 
товари и контейнери, извършва се снабдяване на кораби с вода, телефон и електрическа 
енергия, приемане и обработване на отпадъци. Предстои отдаването на концесия и на 
двата терминала. 

Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ (терминал „Насипни товари“ и 
Терминал 2А) е с площ 419468 кв. м. и на него са разположени 10 броя корабни места. 
Общата дължина на кейовия фронт е 1592 м., а максималната дълбочина е 15.50 м., 
което позволява акостиране на голямотонажни кораби. От 2012 г. терминалът е отдаден 
на концесия на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД за 35 години. През срока на концесията, 
концесионерът трябва да направи инвестиции в размер на над 100 млн. евро. Тези 
капиталовложения ще са фактор за развитие на терминал „Бургас Изток 2“ като 
модерен, мултифункционален терминал и ще допринесе за привличане на нови 
товаропотоци и засилване на конкурентните му предимства. През 2011 г. на терминал 
„Бургас Изток – 2“ са обработени над 1.3 млн. тона товари.  

Частните пристанища с регионално значение, въпреки че са по-малки, имат 
конкурентни преимущества и отклоняват част от товарите от големите пристанища. В 
страната функционират седем пристанища с регионално значение (таблица 2.)  

Таблица 2 
Пристанища за обществен транспорт с регионално значение 

1 "Фиш порт - Бургас"  Обработка на генерални и неопасни наливни товари 

2 "Бургаски корабостроителници 
южен кей - Л"  Обработка на генерални товари и скрап 

3 "Кораборемонтен завод "Порт - 
Бургас"  

Обработка на генерални, неопасни наливни товари, 
насипни товари от хранителен произход, насипни 
инертни материали, метални отпадъци (скрап) - насипно, 
техническо имущество клас 1 по ИМО, минерални торове 
в пакети клас 5 по ИМО, насипни товари в пакети клас 4 
по ИМО и бункероване 

4 "Трансстрой - Бургас"  
Обществен транспорт с регионално значение за 
обработка на генерални товари, наливни товари от 
хранителен произход и поща 

5 "ПЧМВ - Варна"  Обработка на генерални товари, контейнери, 
нефтоналивни товари и насипни товари 

6 "Одесос ПБМ - Варна"  Обработка на генерални товари, насипни товари и 
контейнери 

7 Терминал за базови масла 
"ПЧМВ -Варна" 

Товаро-разтоварни дейности с нефтоналивни товари 
от/на танкери и сухопътни превозни средства 

 Източник: Изпълнителна агенция Морска администрация http://www.marad.bg 
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Операторите, извършващи пристанищни услуги, свързани с товарни превози, 
които са вписани в регистъра и работят в българските морски пристанища за 
обществен транспорт от национално и от регионално значение са  общо 11 (таблица 
3).     

Таблица 3 
Оператори  Пристанища /терминали/, оперирани от пристанищния оператор 

1 "Пристанище Бургас" 
ЕАД 

Пристанище за обществен транспорт с национално значение 
Бургас: терминал Бургас изток - 1 терминал Бургас изток - 2 -за част 
от пристанищната територия - буферен склад по договор за 
пристанищни услуги с "Космос шипинг" АД терминал Бургас запад 
терминал Росенец терминал Несебър 

2 "Фиш порт" АД  Пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Фиш 
порт - Бургас" 

3 
"Кораборемонтен 
завод "Порт - Бургас" 
АД  

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение 
"Кораборемонтен завод "Порт- Бургас" 

4 "Трансстрой - Бургас" 
АД  

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение 
"Трансстрой - Бургас" 

5 "АЛСИ" ЕООД  Пристанище за обществен транспорт с регионално значение 
"Бургаски корабостроителници южен кей - Л" 

6 
"ПОРТ 
ТРАНССТРОИ" 
ЕООД  

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение 
"Трансстрой - Бургас" 

7 "ЛУКОИЛ 
НЕФТОХИМ БУРГАС"  

Пристанищен терминал Росенец от пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Бургас 

8 "БМФ ПОРТ БУРГАС" 
ЕАД  

Пристанищен терминал Бургас-изток 2 от пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Бургас с изключение на част от 
пристанищната територия - буферен склад по договор за 
пристанищни услуги с "Космос шипинг" АД 

9 "Пристанище Варна" 
ЕАД  

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна: 
терминал Варна изток терминал Варна запад терминал Петрол 

10 "Порт Балчик" АД  Пристанищен терминал Балчик от пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Варна 

11 "Пристанище 
Леспорт"  

Пристанищен терминал "Леспорт" от пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Варна 

Източник: Изпълнителна агенция Морска администрация http://www.marad.bg 
 

Фиш Порт Бургас е пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение,  специализирано   в  обработка  на  товари от риба и месо, цитрусови 
плодове, нежелезни метали и стомана и други товари.  Фиш Порт Бургас реализира 
годишен товарооборот от около 250 хил. тона товари. Пристанищен оператор е 
„Фиш Порт“ АД. Пристанищната инфраструктура на Фиш Порт Бургас е слабо 
развита и ограничава възможностите за поемане на големи товаропотоци. 
Обработват се предимно малки кораби с преобладаващ ръчен труд. На 
пристанището са разположени три корабни места, като общата дължина на кея е 
около 400 метра. Максималната дълбочина пред корабните места е 8,50 метра. 
Пристанището има открита складова площ от около 15 000 кв.м. Изградена е 
складова база с обща покрита площ около 59 000 кв. м., където се извършват 
основно складови операции с товари, изискващи специален температурен режим. 
Част от закритата складова площ - около 3 000 кв. м., е предназначена за 
съхранение на генерални товари. 

Територията на Фиш Порт Бургас е лицензирана от Агенция „Митници” като 
зона под митнически контрол, което е голямо предимство за всякакъв вид 
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транзитни товарни услуги. 
Бургаски корабостроителници южен кей-Л  е пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение, специализирано в обработка на дьрвени трупи и 
скрап. Понастоящем е оперирано от „Алси“ ЕООД, а преди това от „Либърти 
Металс Груп“ АД. 

Трансстрой Бургас е пристанище   за   обществен   транспорт   с регионално 
значение, специализирано в обработка на дърва за огрев и скрап. Пристанищен 
оператор на Трансстрой Бургас е „Порт Трансстрой“ ЕООД.  

Пристанищната инфраструктура на тези две пристанища е слабо развита и 
ограничава възможностите за поемане на големи товаропотоци. Обработват се 
предимно малки кораби с преобладаващ ръчен труд. 

Кораборемонтен завод „Порт-Бургас” е вписано в Пристанищен регистър  
на ИА „Морска администрация“ като   Пристанище   за   обществен   транспорт   с 
регионално значение с предназначение обработка на неопасни генерални и наливни 
товари и насипни товари от хранителен произход, други съпътстващи дейности за 
плавателни съдове и сухоземни транспортни средства. Основните характеристики 
на инфраструктурата и оборудването включват 200 м. собствен кей с две корабни 
места с максимална дълбочина 8,30 м., 16000 кв. м открити площи за стифиране и 
съхранение на товари, 6400 кв. м. закрити площи за стифиране и съхранение на 
товари. На територията му има изградени 5 броя силози за съхранение на зърнени 
товари с капацитет 3000 тона, сертифициран закрит склад за съхранение на зърнени 
товари с площ 1500 кв. м., а общата площ на пристанището е 65 000 кв. м. Клиенти 
на пристанището са водещи фирми в производството и търговията с черни, цветни 
метали и метални конструкции. Годишният обем на обработените товари надхвърля 
400 хил. тона.  

Силните страни на операторите на частните пристанища с регионално 
значение се обусляваят от възможността за бързо и гъвкаво вземане на решения по 
отношение на прилаганата търговска политика за разлика от държавните оператори, 
при които са налице продължителни процедури на съгласуване с Принципала. 

Конкурентна структура  
Пазарното търсене на пристанищни услуги се определя от товарооборота на 

пристанищата, за който отчетни и прогнозни данни са представени на фигура 1. 
 

 
Източници: НСИ и Изпълнителна агенция Морска администрация 
Фигура 1 
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Информация за разпределението на пазарa на пристанищни услуги в България са 
представени в Таблица 4 и на фигура 2. Изчислени са пазарните дялове на петте 
основни конкурента, като е взет предвид реализирания товарооборот през 2011 г. 
 

Таблица 4 

Пристанищен оператор Товарооборот 
(хил. тона) 

пазарен 
дял 

„Пристанище Бургас“ ЕАД (ПТ „Бургас Запад“ 
и ПТ „Бургас Изток 1“) 2 205 9,61% 
„Пристанище Варна“ ЕАД (Пристанище Варна) 9 150 39,88% 
„Фиш Порт“ АД (Фиш Порт Бургас) 250 1,09% 
„Кораборемонтен   завод   Порт - Бургас“   АД 
(Кораборемонтен завод Порт Бургас)    450 1,96% 
„БМФ Порт Бургас“ ЕАД (ПТ Бургас Изток – 2) 1 346 5,87% 
Общо за петте основни морски пристанищни 
оператори 13 401 58,40% 
Други 9 545 41,60% 
Общо 22 946 100,00% 

 
  

 
 

Фигура 2 

Данните от анализа на основните конкуренти позволява да се определи 
конкурентната структура на вътрешния пазар на пристанищни услуги чрез определяне 
на коефициента на пазарна концентрация (CR), който отчита пазарните дялове на петте 
най-големи участници. Oпределя се по следната формула: 

(1)  ∑
=

=
5

1k
kDCR ,    

където: 
Dk - пазарен дял на k-тия участник в %; 
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Пазарните дялове на отделните участници се определят по формулата: 
                             

(2) 
 
                                         

където: 
Dk - пазарен дял на k-тия участник в %; 

∑=
n

iQQ
1

- общ обем на обработените товари от всички пристанища; 

i – брой на участниците (i=1…k…n); 
Qk – обем на изследвания показател на k–тия участник на съответния пазар; 

 
В съответствие с изчисления резултат за коефициента на концентрация СR, 

конкурентната структура на съответния пазар може да се определи по стойностите в 
Tаблица 5. 
 

         Таблица 5 
Стойност на 

Коефициента на 
концентрация (CR) 

Ниво на 
концентрация 

Сила на 
конкуренцията 

Тип конкурентна  
структура 

от до 
  50 ниско силна Съвършена  

50 70 средно средна Монополистична  
70 95 високо слаба Олигополистична  

95 100 много високо няма Олигополистична  или 
монопол 

 
Резултатите в таблицата показват, че вътрешният пазар на пристанищни услуги 

се характеризира към момента с монополистична конкурентна структура (сравнително 
конкурентен пазар със средно ниво на концентрация). С развитието на публично- 
частното партньорство и отдаването на пристанищни терминали на концесия за 
пристанищни услуги се очаква засилване на либерализацията на този пазар. Това ще 
доведе до засилване на конкурентоспособността на пристанищните оператори и 
подобряване на качеството на услугите, както и до повишаване на 
конкурентоспособността на българските пристанища на международния транспортен 
пазар. 
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