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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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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: ........................ 

“
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Преходни разпоредби

§ 18. (1) Лицата, които притежават пра-
воспособност по чл. 36, т. 10, придобита 
преди 1.01.2012 г., могат да придобият пра-
воспособност по чл. 36, т. 9 при наличието 
на плавателен стаж 12 месеца на длъжност в 
палубна команда, изпълнен в рамките на 60 
месеца преди 1.01.2012 г.

(2) Лицата, които притежават правос-
пособност по чл. 37, т. 9, придобита преди 
1.01.2012 г., могат да придобият правоспо-
собност по чл. 37, т. 8 при наличието на 
плавателен стаж 12 месеца на длъжност в 
машинна команда, изпълнен в рамките на 
60 месеца преди 1.01.2012 г.

§ 19. (1) Лицата, които са изпълнявали 
не по-малко от 12 месеца преди 1.01.2012 г. 
длъжности, свързани с експлоатацията и 
поддръжката на корабното електрообзавеж-
дане на борда на кораби с КСУ над 750 kW, 
и отговарят на стандарта за компетентност, 
определен в раздел А-III/6 от Кодекса STCW, 
могат да придобият правоспособност „корабен 
електромеханик“ след успешно положен изпит 
пред комисията по чл. 63, ал. 1.

(2) Лицата, които са изпълнявали не по-мал-
ко от 12 месеца преди 1.01.2012 г. длъжности, 
свързани с експлоатацията и поддръжката 
на корабното електрообзавеждане на борда 
на кораби с КСУ над 750 kW, и отговарят 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

 

 
REPUBLIC OF BULGARIA 

BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION 
 

ENDORSEMENT 
 

No  
 

      
 
 
 
 

9, Dyakon Ignatiy  Str,  Sofia 1000,  Bulgaria 
bma@marad.bg, www.marad.bg 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
NOTES 

 
Функции / Functions 
1. Корабоводене / Navigation 
2. Обработване и подреждане на товари / Cargo Handling and 

Stowage  
3. Управление на операциите на кораба и грижа за лицата на борда / 

Controlling the operation of the ship and care for persons on board  
4. Морско инженерство / Marine Engineering 
5. Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за 

управление / Electrical, electronic and control engineering 
6. Техническо обслужване и ремонт / Maintenance and Repair 
7. Радио свръзки / Radio communications 
 
Нива на отговорност / Levels of responsibility 
М. Управленско ниво / Management level 
О.  Оперативно ниво / Operational level 
S.   Изпълнителско ниво / Support level 
Оригиналът на това  потвърждение 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 endorsement 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 validity 
of this certificate could be checked on the web page of  the Administration – 
www.marad.bg 

“

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-91 
от 13 януари 2017 г.

за реда и организацията за осъществяване на 
превантивна дейност от полицейските органи 
на Министерството на вътрешните работи

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат 
редът и организацията за осъществяване на 
превантивна дейност от полицейските органи на 
Министерството на вътрешните работи (МВР).

(2) Превантивната дейност е дейност по 
предотвратяване и пресичане на престъпления 
и други правонарушения, която се осъществява 
от полицейските органи на МВР чрез обща и 
индивидуална превенция.

на стандарта за компетентност, определен 
в раздел А-III/7 от Кодекса STCW, могат да 
придобият правоспособност „корабен елек-
тротехник“ след успешно положен изпит пред 
комисията по чл. 63, ал. 1.

Министър:  
Ивайло Московски
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