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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ  

КАПИТАН НА ВЛЕКАЧ 
 

CERTIFICATE OF COMPETENCY  
MASTER OF TUGBOAT 

 
   

 
 
................................................... 
................................................... 
.................................................. 
роден на/Born ............................. 
място/ Place  ............................... 
ЕГН/ID........................................ 
Пол/Sex  .............................…… 

 
ИА „МА“ удостоверява, че законният притежател на това 
свидетелство е надлежно квалифициран в съответствие с чл. 39, т.1 
и чл.44, т.1 от Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските 
лица в Република България, и може да бъде: 
The Bulgarian Maritime Administration, certifies that the lawful holder 
of the certificate has been found duly qualified in accordance with Art. 
39, p.1 of  Regulation on Seafarers Competency in the Republic of 
Bulgaria to be: 
 
 

КАПИТАН НА ВЛЕКАЧ 
MASTER OF TUGBOAT 

Законният притежател на това свидетелство на основание чл.44, т.1 от 
Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република 
България може да заема следната длъжност или длъжности, посочени в 
изискванията на Администрацията за комплектуване на кораба с екипаж:  
The lawful holder of this certificate on the grounds of Art. 44, p.1 of  
Regulation on Seafarers Competency in the Republic of Bulgaria may serve in 
the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning 
requirements of the Administration 
                                          

Длъжност 
 

Ограничения 
 

Капитан на влекач 
Master of tugboat 

 

Радиооператор за СМСББ 
GMDSS radiooperator 

 

 
 
Дата на издаване    Валидност 
Date of issue:        Valid until   : ………………. 

 
                                 

   ............................         
Подпис на упълномощеното длъжностно лице  
Signature of duly authorized official                                                   
 
 
   ...................................                                
Име на упълномощеното длъжностно лице 
Name of duly authorized official                
                                                                                          Seal 
 
Подпис на притежателя  
Signature of the Holder of the certificate: ........................ 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 

 
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
КАПИТАН НА ВЛЕКАЧ 

 
CERTIFICATE OF COMPETENCY  

MASTER OF TUGBOAT 
 
No 03-00000000 

 
 

 
9, Dyakon Ignatiy  Str,  Sofia 1000,  Bulgaria 

bma@marad.bg, www.marad.bg 
 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
NOTES 

 
 
 
Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на 
разположение, докато притежателят му служи на борда на 
кораба, съгласно точка 11 на правило I/2 на Конвенцията и 
съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските 
лица в Република България. Умолява се всеки,  който намери 
свидетелството, да го изпрати до ИА „МА“ на адрес: София 
1000, ул.”Дякон Игнатий” № 9. Валидността на свидетелството 
може да се провери на интернет страницата на 
Администрацията www.marad.bg 
 
The original of this certificate must be kept available in accordance 
with Regulation I/2, para 11 of the Convention while serving on 
board a ship. Any person finding this document should send it to the 
Bulgarian Maritime Administration - 9 Dyakon Ignatiy Str.,  Sofia 
1000, Bulgaria. The authenticity of this certificate could be checked 
on the web page of  the Administration – www.marad.bg 
 

§ 16. Приложение № 19 към чл. 83, ал. 1, т. 3 се изменя така:

„Приложение № 19  
към чл. 83, ал. 1, т. 3
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§ 16. Приложение № 19 към чл. 83, ал. 1, т. 3 се изменя така: 
 
 

Приложение № 19 към чл. 83, ал. 1, т. 3 
 

 

 
 
 

                 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

ПИЛОТ 
 
  
 
 

 На..................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
Роден............................................... 
Месторождение............................... 
ЕГН.................................................... 
Пол............................ 

 
 

ИА „МА“ удостоверява, че законният притежател на 
това свидетелство е надлежно квалифициран в 
съответствие чл.39, т.2   на Наредбата за 
компетентност на морските лица в Република 
България, и може да изпълнява  задълженията на  
 

ПИЛОТ 
    
 
    
             

Законният притежател на това свидетелство на основание 
чл.44, т.2 на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на 
морските лица в Република България може да заема  
длъжност  
                

 
ПИЛОТ В ПРИСТАНИЩЕ __________ 

 
                                          
      
       
  
 
Дата на издаване         Валидност:  ..................   

 
  
 
                                 
   ............................         

Подпис на упълномощеното длъжностно лице                                       
 
 
 
   ...................................                                
Име на упълномощеното длъжностно лице              
                                                                                          Печат 
 
 
 
Подпис на притежателя ........................ 

“
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

 

 
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА  ПРАВОСПОСОБНОСТ 
ПИЛОТ 

 
No 03-00000000 

 
 
 
 

   
София 1000, ул.”Дякон Игнатий” № 9. 

bma@marad.bg, www.marad.bg 

 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
 
 
 
 

Оригиналът на това свидетелство трябва да бъде на 
разположение, докато притежателят му служи на борда 
на кораба, съгласно точка 11 на правило I/2 на 
Конвенцията и съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за 
компетентност на морските лица в Република България. 
Умолява се всеки, който намери свидетелството, да го 
изпрати до ИА „МА“ на адрес: София 1000, ул.”Дякон 
Игнатий” № 9.  Автентичността на свидетелството може 
да се провери на интернет страницата на 
Администрацията www.marad.bg 
 
 

§ 17. Приложение № 23 към чл. 83, ал. 1, т. 7 се изменя така: 

„Приложение № 23  
към чл. 83, ал. 1, т. 7
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§ 17. Приложение № 23 към чл. 83, ал. 1, т. 7 се изменя така:  
 
 

Приложение № 23 към чл. 83, ал. 1, т. 7. 
 

 

 
 
 

REPUBLIC  OF  BULGARIA 
ENDORSEMENT   

 
ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE 
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL 
CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, 
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 
1978, AS AMENDED 
 
The   Bulgarian  Maritime  Administration,  on   behalf  of the 
Government   of   the   Republic  of   Bulgaria,   certifies   that 
Certificate No.         issued to 

 
                                           Mr/Ms   .......................  

      Photo                                         ....................... 
                                                     ....................... 
        3x3.5                                  Born        .......................  

                                                  Place      ....................... 

                                       ID No     ....................... 
                                Nationality     ....................... 
 
by or on behalf of the Government of the ___________________ 
________________________ is duly recognized in accordance with 
the provisions of Regulation I/10 of the above Convention, as 
amended, and the lawful holder is authorized to perform the following 
functions at the levels specified, subject to any limitations indicated, 
until _____________    
 
Функция 
Function 

Ниво 
Level 

Ограничения, ако има такива 
Limitations, if any 

   
   
   
   
    
             

The lawful holder of this Endorsement may serve in the following capacity or 
capacities specified in the applicable safe manning requirements of the 
Administration:                
                                                   

Длъжност 
Capacity 

Ограничения 
Limitations, if any 

  
  

 
      
 
Дата на издаване    Валидност:   
Date of issue:        Valid until   :            

 
                                  
   ............................         

Подпис на упълномощеното длъжностно лице  
Signature of duly authorized official                                                   
 
   ...................................                                
Име на упълномощеното длъжностно лице 
Name of duly authorized official                
                                                                                          Seal 
 
Подпис на притежателя  
Signature of the Holder of the certificate: ........................ 

“


