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Информация
за обслужващи съоръжения
на оператор „Порт Инвест“ ЕООД
гр. Русе

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177

№ на
глава

Заглавие
Контрол на версиите

Информация за обслужващото съоръжение
Няма предишни версии на тази информация.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Въведение

Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с жп дейност - Индустриален
жп клон.

1.2

Оператор на обслужващо
съоръжение

„Порт Инвест“ ЕООД
гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2
Тел.: 082/825 101
Е-mail: main@portinvest.bg

1.3

Период на валидност и
процес на актуализиране

Този документ ще се актуализира при необходимост.

1.1

2. УСЛУГИ

2.1

Име на услугата

Товаро-разтоварна дейност:
 Товарене и разтоварване на товари от и на жп вагони.
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3. ОПИСАНИЕ НА ОБСЛУЖВАЩОТО СЪОРЪЖЕНИЕ

3.1

Списък на всички инсталации

12 броя глухи коловози с обща дължина 11 925 м.;

3.2

Име на инсталация

Индустриален жп клон.

3.3

Местоположение





3.4

Работно време

 Понеделник - неделя от 08:00 часа до 18:00 часа.
 Празничен период, официални празници - само по съгласувана предварителна заявка.


Пристанище Лом, гр. Лом, ул. „Рибарска“ № 1.
Първокласен път за гр. Монтана и връзка с международен път Е79.
Връзка с ЖП Гара Лом чрез стрелка № 33 от коловоз 11.

Брой коловози 12 с обща дължина 11 925 м., разположени, както следва:
 „Бял кей“ - 2 глухи коловоза;
 „Лимана“ - 2 глухи коловоза;

3.5

Технически характеристики

 „Западен кей“ - 4 глухи коловоза;
 „Източен кей“ - 4 глухи коловоза.
Сигнализирани съгласно Наредба 58.

3.6.

Планирани промени в
техническите характеристики

Не са планирани промени в техническите характеристики.
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4. ТАКСИ
4.1

Информация за таксите

„Порт Инвест“ ЕООД не събира такси за достъп и ползване на обслужващото
съоръжение.

4.2

Информация за
отстъпките*

Няма.
5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

5.1

Правни изисквания

5.2

Технически условия

 Маневрената дейност в индустриалния жп клон се извършва от маневрен
локомотив и маневрена бригада на жп компания.
 Не се допуска маневрата да се извършва с локомотив серия 55-00.

5.3

Само предоставяне на
свързани с железопътните
дейности услуги*

Няма.

5.4

ИТ системи

Няма.
6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА

6.1

Исканията за достъп или
услуги*

 Заявките за достъп до обслужващите съоръжения свързани с жп услуги се подават
от фирмата ползвател на жп вагони в Гара Лом.
 Изпълнението на маневрите в индустриалния жп клон задължително се съгласуват.
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6.2

Отговор на заявките

Отговор на заявките се получава от ЖП Гара Лом.

6.3

Информация за наличния
капацитет и временните
ограничения на капацитета

Получава се от ЖП Гара Лом.
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