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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ А 

Допълнение 1 

Образец на Международно свидетелство за сигурност на кораб 

МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБ 

(Официален печат ( ) Държава) 

Свидетелство Номер  
Издадено съгласно разпоредбите на 

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ 
СЪОРЪЖЕНИЯ 

Под контрола на правителството на __________________________  
(име на държавата) 

от ______________________________________________________  
(упълномощено(и) лице(а) или организация) 

Име на кораба:  
Отличителен номер или букви: ...........................................................  
Пристанище на регистрация:  ...............................  ..  ............................  
Вид на кораба:   ...................................................................   
Бруто тонаж:  ...................................................................    
ИМО номер:  ...................................................................    
Наименование и адрес на Компанията: ..............................................  

С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА: 

1 че системата за сигурност и свързаното с нея оборудване за сигурност на кораба са 
проверени в съответствие с част А, раздел 19.1 от Международния кодекс за сигурност 
на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS); 

2 че проверката е показала, че системата за сигурност и свързаното с нея оборудване за 
сигурност на кораба са задоволителни във всяко отношение и че корабът отговаря на 
приложимите изисквания на глава XI-2 от Конвенцията и на част А от Международния 
кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения; 

3 че корабът е снабден с одобрен план за сигурност на кораба. 

Дата на първоначална проверка/проверка за подновяване, на която се основава това 
свидетелство: .........................................................................................  

Свидетелството е валидно до ...............................................................  
подлежи на проверки в съответствие с част А, раздел 19.1.1 от Международния кодекс за 
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения. 

Издадено в  ......................................  
(място на издаване на свидетелството) 

Дата на издаване ...........                                               ...........................  
(подпис на надлежно упълномощеното 
длъжностно лице, издаващо 
свидетелството) 

 

(Печат или щемпел на издаващия орган, според случая)
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ОДОБРЕНИЕ ЗА МЕЖДИННИ ПРОВЕРКИ 

С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при междинна проверка, изисквана съгласно част А, 
раздел 19.1.1 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения, е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на глава XI-2 от 
Конвенцията и част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения. 

Междинна проверка Подписана от  .....................  
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)  

Място  ..................................  

Дата ......................................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ* 

Допълнителна проверка Подписана от ......................  
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)  

Място  ..................................   

Дата ......................................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 

Допълнителна проверка 
Подписана от:  ...........................................................  

(Подпис на упълномощено длъжностно лице) 

Място  ..................................  

Дата ............................................................................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 

Допълнителна проверка Подписана от:  ..........................................................  
            (Подпис на упълномощено длъжностно лице)
Място  ………………………….  

Дата …………………………. 

(Печат или щемпел на органа, според случая)
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗДЕЛ А/19.3.7.2 ОТ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И 

ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при допълнителна проверка, изисквана съгласно част А, 
раздел 19.3.7.2 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения, е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на глава XI-2 от 
Конвенцията и част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения. 

Подписана от  ...............  
(Подпис на упълномощено длъжностно лице) 

Място  ........................................................................  

Дата ...............................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 

ОДОБРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА 
СВИДЕТЕЛСТВОТО, АКО ТОЙ Е ВАЛИДЕН ЗА ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ, 
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ A/19.3.3 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА 

СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Корабът отговаря на съответните разпоредби на част А от Международния кодекс за 
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения и свидетелството, в съответствие с част 
А, раздел 19.3.3 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения, се приема за валидно до 

Подпис  ..............................  
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)  

Място  ..........................................................................  

Дата .....................................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 

ОДОБРЕНИЕ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРОВЕРКАТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ Е 
ЗАВЪРШЕНА И СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ A/19.3.4 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС 

ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Корабът отговаря на съответните разпоредби на част А от Международния кодекс за 
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения и свидетелството, в съответствие с част 
А, раздел 19.3.4 от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения, се приема за валидно до 

  Подпис  ............................  
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)  

Място ........................................................ …………….. 
Дата .................................................................................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 
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ОДОБРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА 
СВИДЕТЕЛСТВОТО ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО НА ПРОВЕРКА, 
КЪДЕТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ А/19.3.5 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА 
СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ИЛИ ЗА 

ГРАТИСЕН ПЕРИОД, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ А/19.3.6 ОТ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И 

ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

В съответствие с раздел 19.3.5/19.3.6*, част А от Международния кодекс за сигурност на 
корабите и пристанищните съоръжения, това свидетелство се приема за валидно до  

Подпис  ...............................  
(Подпис на упълномощено длъжностно лице) 

Място  .................................  

Дата .....................................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА, 
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА РАЗДЕЛ А/19.3.7.1 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА 

СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Съгласно раздел 19.3.7.1 от част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и 
пристанищните съоръжения, новата дата на изтичане на валидността е 

Подпис  ...............................  
(Подпис на упълномощено длъжностно лице) 
Място  .................................  

Дата .....................................  

(Печат или щемпел на органа, според случая) 

* Ненужното  се  зачерква. 
** В случай на попълване на тази част от свидетелството, датата на изтичане на валидността, посочена на 
лицевата страна  на  свидетелството, съответно  също  се  изменя.



БРОЙ 97  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  25   

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ 2 

Образец на Временното международно свидетелство за сигурност на кораба 

ВРЕМЕННО МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБ 

(Официален печат ( ) Държава) 

Свидетелство номер  
Издадено съгласно разпоредбите на 

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ 
СЪОРЪЖЕНИЯ 
(ISPS КОДЕКС) 

Под ръководството на правителството на __________________  
(име на държавата) 

от ____________________________________________________  
(упълномощено(и) лице(а) или организация) 

Име на кораба:   
Отличителен номер или букви: .  .....................................................   
Пристанище на регистрация: ..........................................................  
Вид на кораба:  
Бруто тонаж:  
ИМО номер:  ..............................  .  
Наименование и адрес на компанията: ..........................................  
Това последващо временно свидетелство ли е? Да/Не 
Ако отговорът е „да“, дата на издаване на първоначалното временно свидетелство  

С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ са спазени изискванията на раздел VI 9.4.2 от 
Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения. 

Това свидетелство се издава съгласно раздел А/19.4 от Международния кодекс за 
сигурност на корабите и пристанищните съоръжения. 

Свидетелството е валидно до ........................  

Издадено в ........................  ...  ................  ..  
(място на издаване на свидетелството) 

Дата на издаване ..............                                                           ……..………………..  
(подпис на  надлежно  
упълномощеното длъжностно 
лице, издаващо  
свидетелството) 
 

(Печат или щемпел на издаващия орган, според случая) 
* Ненужното се зачертава 


