
До:  Всички  клиенти  на  „Пристанище  Варна“  ЕАД,  желаещи  да  получават
пристанищния информационен бюлетин за обработваните и предстоящите
за обработка кораби в съставните пристанища

Ежедневният бюлетин се предлага в електронна версия, в два варианта:

 Изпращане на Ваш електронен адрес (e-mail);

 Разглеждане в уеб сайта на „Пристанище Варна“ ЕАД;

В случай че желаете да ползвате един от двата варианта, е необходимо:

1. Да  заявите  в  сектор  „Приходи“  (тел.:  052/692051;052/692052;052/692053)
услугата и да посочите:

 За какъв период желаете да получавате бюлетина: от дата – до дата
(без прекъсвания и не по-малко от две седмици), за месец, за тримесечие, за
полугодие, за година;

 Пълен комплект ли желаете да получавате или само един раздел за
„кораби по информация“:

 пълният  комплект  се  състои  от  4  раздела  и  струва  1.20
EUR/календарен ден (за Варна изток, Варна запад,  кораби на рейд,
кораби по информация);

 разделът за „кораби по информация струра 0.24 EUR/календарен ден.
Други разбивки по отдели и комбинации не се допускат;

 Горните цени не включват ДДС, който се начислява допълнително, по
съответните норми на ЗДДС и ППЗДДС, в левовата равностойност на
еврото по курса на БНБ към деня на издаване на фактурата.

     2. Да заплатите услугата в сектор „Приходи“ – в брой или по банков път по  
банковата сметка на „Пристанище Варна“ ЕАД в лева:

BG07RZBB91551064023210  ;   BIC: RZBBBGSF  ;   „Райфайзенбанк България“ ЕАД

Лице за контакт: К. Божилова – тел.: 052/692051, e-mail: katiab@port-varna.bg   

     3. Избор на вариант:  

 При използване на вариант E-mail е необхобимо да предоставите Ваш
електронен адрес, на който да се изпраща бюлетина.

 При вариант  Уеб сайт,  за  да  имате  право  да  разглеждате  бюлетина
(„Оперативно  сведение“)  са  Ви  необходими Име  и  Парола.  За  Име
изберете комбинация от букви (препоръчително латиница) и цифри, не
по-къса  от  5  символа  и  я  изпратете   на  e-mail:  report@port-varna.bg
(отдел  „Информационни  технологии“), откъдето  ще  Ви  дадат
първоначалната парола, която впоследствие може да промените по Ваше
желание. Изпратете и Ваш e-mail адрес за контакти.

     4. Избраният  удобен за Вас вариант,  изпратете на  e-mail:  report@port-varna.bg 
(отдел „Информационни технологии“).
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