
ТАРИФА за приемане на отпадъци, съгласно изискванията на МАРПОЛ 73/78: 
 
 За отпадъците, които не са обхванати от системата за директно плащане се 
заплаща директно на операторите на отпадъци. 
 Цените на „ПЧМВ” АД при директно разплащане за приемане на отпадъци – 
резултат от корабоплавателна дейност за посочени на адрес: www.pcmv-bg.com 
 
 При посещение в ККЗ „МТГ-Делфин” АД корабите заплащат такса, за приемане и 
обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност. 
 Таксите представляват индиректно заплащане на цената на услугите за 
осигуряване на приемни съоръжения, приемане, транспортиране, съхраняване и 
обезвреждане на следните отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност: твърди 
отпадъци – резултат от експлоатацията на кораба (битови) и отпадъци от нефтопродукти 
(сантинни води, използвани масла и др.), извършвани от лицензираната фирма – 
оператор „ПЧМВ“ АД. 

Таксите се събират от всички кораби, които имат престой или оперират в 
пристанищата, независимо от това, дали ползват приемните съоръжения на лицензирата 
фирма – оператор, или не. Размерът на събираните такси се съобразява с вида и 
големината на корабите и покрива не по-малко от 30% от разходите за осигуряване на 
приемни съоръжения и за приемане и обработване на отпадъците – резултат от 
корабоплавателната дейност, които разходи за „МТГ-Делфин“ АД са в съответствие с 
договорените между Дружеството и лицензирания оператор цени за извършване на тези 
услуги.  
 Размерът на събираните такси от корабите, които имат престой или оперират в 
пристанището, независимо от това, дали използват приемните съоръжения на 
лицензираната фирма – оператор, или не, са както следва: 
 
Бруто тон Отпадъци от 

нефтопродукти  
(Анекс I MARPOL 
73/78) 

Отпадъчни води 
(Анекс IV на 
MARPOL 73/78) 

Битови 
отпадъци 
(Анекс V 
MARPOL 73/78 ) 

Твърди 
отпадъци 

 Максимална сума, 
до която корабът 
може да предаде в 
евро 

Максимална сума, 
до която корабът 
може да предаде в 
евро 

Максимална 
сума, до която 
корабът може 
да предаде в 
евро 

Максимална 
сума, до която 
корабът може 
да предаде в 
евро 

0 – 10 000 1 000 1 000 165 165 

10 000 – 40 
000 

1 800 1 800 350 350 

 



Частта от разходите, която не е покрита от таксите (ако има такава), ще бъде 
заплащана на база действително предадени отпадъци по вид и количество по следната 
тарифа: 
 
Бруто тон Отпадъци от 

нефтопродукти  
(Анекс I MARPOL 
73/78) 

Отпадъчни води 
(Анекс IV на 
MARPOL 73/78) 

Битови 
отпадъци 
(Анекс V 
MARPOL 73/78 ) 

Твърди 
отпадъци 

 Валута/мярка Валута/мярка Валута/мярка Валута/мярка 
0 – 10 000 28,00 евро/м3 28,00 евро/м3 8,00 евро/ 1бр. 

торба  
8,00 евро/ 
1бр. торба  

10 000 – 40 
000 

35,00 евро/м3 35,00 евро/м3 10,00 евро/ 1бр. 
торба 

10,00 евро/ 
1бр. торба 

 
 За отпадъците, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане се 
заплаща директно. Такива са: 
  - всички отпадъци по Анекси II и IV на Международната конвенция за 
предотвратяване на замърсяването от кораби (МАРПОЛ 73/78). 
  - всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите – миячни води, 
баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товари и др. 
 Освобождаване от такси - от заплащане на такси се освобождава кораб, който е 
освободен по установения в наредбата по чл. 371 КТК ред от задължение за предаване на 
отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, тъй като отговаря едновременно на 
следните изисквания: 
     -  оперира установена корабна линия; 
     - корабопритежателят има сключен договор с пристанищен оператор за 
предаване на отпадъците – резултат от  корабоплавателната дейност, в някое от 
пристанищата по линията и заплаща такси в това пристанище или на оператора за 
услугата. 


