The Training Record Book is developed in accordance with the requirements of the STCW Convention.
The recommendations of the International Maritime Organization ( IMO ) have been used, as well as the
analogous Training Record Books of the International Shipping Federation ( ISF ) and some countries,
and Bulgarian experience, and tradition. It has been prepared by the Ministry of Transport and
Communications, Executive Agency Maritime Administration (EAMA), Sofia and it will be subject
to supplements and amendments in accordance with recommendation from IMO.

Дневникът е подготвен в съответствие с изискванията на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на морските лица STCW.
Използвани са препоръките на Международната морска организация (IMO), аналогичните
дневници на International Shipping Federation (ISF) и на някои държави, както и българския
опит и традиция. Написан е в Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция “Морска Администрация”
(ИАМА), София и ще бъде допълван и изменян в съответствие с препоръките на IMO.

The Training Record Book is designed for the trainees admitted for training after 01.09.2012 (according
to the new training programs in compliance whit the STCW Convention as revised in 2010 ).
The Training Record Book is personal and its storage is the responsibility of the trainee.

Предназначен е за приетите за обучение след 01.09.2012 (по новите учебни програми
съответстващи на ревизираната през 2010 година Конвенция STCW), но може да бъде
използван и от по-старши випуски по условия и указания от ИАМА.
Дневникът е личен и за съхраняването му отговаря обучаемият.

 EAMA
Second Edition 2016

 ИАМА
Второ издание 2016 г.
ИМЕ (Name): ………………..................................................................
АДРЕС (Home address): .......................................................................
...................................................................................................................
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ (Date training started):
...................................................................................................................
ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ (Date training completed):
...................................................................................................................

The TRB is registered in directorate “Maritime administration - ……..............……”
under No. …….. / …………….
………………………………………..………..............................................…………
(name and signature of the registrar)

.

Дневникът е регистриран в „Морска администрация - ..............................“
под № ........... / ................. г.
...........................................................................................................................
(име и подпис на служителя регистрирал дневника)

2

CONTENTS
SECTION 1: GUIDE TO COMPLETION
SECTION 2 SUMMARY RECORD OF PROGRESS
- Particulars of Trainee
- Special Training
- Basic Training
- Record of Other Training
- Shipboard Record of Service
- Designated Training Officer's Review of Training Progress
- Chief Engineer's Inspection of Record Book
- Company's Inspection of Record Book
- List of Publications, Video or Computer-based Training Studied/Used /
SECTION 3: MANDATORY SAFETY AND
SHIPBOARD FAMILIARISATION
SECTION 4: PARTICULARS OF SHIPS
SECTION 5:
INFORMATION ON TRAINING TASKS AND
COMPETENCES TO BE ACHIEVED
- Example of How to Complete the List of Training Tasks and Competences
Achieved

PAGE /
СТР.
5

СЪДЪРЖАНИЕ

7
9
9
11
11
12
14
15
16
17
18

РАЗДЕЛ 2: РЕЗЮМЕ НА НАПРЕДЪКА
- Данни за обучаемия
- Специално обучение
- Основно обучение
- Данни за друго обучение
- Данни за стаж на кораб
- Оценка за обучението от определения обучаващ офицер
- Проверка на дневника от главния механик
- Проверка на дневника от компанията
- Списък на използваните издания, видео и компютърно обучение
РАЗДЕЛ 3: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С
БЕЗОПАСНОСТТА И КОРАБА
РАЗДЕЛ 4: ДАННИ ЗА КОРАБА
РАЗДЕЛ 5: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДАЧИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ
ПОСТИГНАТ
- Пример как да се попълни списъка със задачи за обучение и
компетентности, които трябва да се постигнат
РЬЗДЕЛ 6: ЗАДАЧИ ЗА МОТОРИСТИ, КАТО ЧАСТ ОТ
МАШИННА ВАХТА

22
28

29

SECTION 6: TASKS FOR RATINGS QUALIFYING AS RATINGS
FORMING PART OF AN ENGINEERING WATCH
- Function: Marine Engineering at the Support Level
SECTION 7:
TASKS FOR RATINGS QUALIFYING AS ABLE
SEAFARER ENGINE
- Function: Marine Engineering at the Support Level
- Function: Electrical, Electronic and Control Engineering at the Support
Level
- Function: Maintenance and Repair at the Support Level
- Function: Controlling the Operation of the Ship and Care of Persons On
Board at the Support Level
SECTION 8: TASK SUMMARY CHART

32
57
57
78

5

РАЗДЕЛ 1: УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

-

Функция: Морско инженерство на изпълнителско ниво

33

РАЗДЕЛ 7: ЗАДАЧИ ЗА МОРЯЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ ЗА
МАШИНЕН БОЦМАН
- Функция: Морско инженерство на изпълнителско ниво
- Функция: Електро, електронно и приборно инженерство на
изпълнителско ниво

82
93

- Функция: Поддръжка и ремонт на изпълнителско ниво /
- Функция: Контрол на работата на кораба и грижи за лицата на
борда на изпълнителско ниво

110

РАЗДЕЛ 8: ОБОБЩИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ЗАДАЧИТЕ

7

3

SECTION 1: GUIDE TO COMPLETION

РАЗДЕЛ 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ

FOR THE ATTENTION OF CHIEF ENGINEERS, DESIGNATED TRAINING
OFFICERS AND RATING TRAINEES
Object of the Record Book
The purpose of this Record Book is to help ensure that ratings follow a structured
programme of training and make best use of their time at sea. In so doing they will gain
the practical training and experience necessary to become competent watchkeeping engine
ratings, and/or Able Seafarers, in accordance with the STCW Convention as amended in
2010. It is therefore important that this guidance is carefully followed.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГЛАВНИ МЕХАНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА
ОБУЧЕНИЕ ОФИЦЕРИ И МОРЯЦИ СТАЖАНТИ
Цел на дневника
Целта на този дневник е да гарантира, че моряците спазват структурирана програма
за обучение и най-пълноценно оползотворяват времето си на море. Като изпълняват
това, те ще получат практическото обучение и опит, необходими за да станат
компетентни вахтени морязи машинна команда, и/или правоспособни моряци, в
съответствие с Конвенцията STCW, както е изменена 2010. Следователно е важно
това ръководство да се спазва.
При получаване на този Дневник:
Обучаемият трябва да попълни необходимата информация на следващите страници,
вкл. данни за основно обучение получено в съответствие с Конвенцията STCW стр.
7. Обучаемият тогава ще бъде лично отговорен за сигурното съхранение на този
Дневник по време на цялото обучение.
Част 3, касаеща данни за задължително Запознаване с Безопасността (стр. 16) и
задължително Запознаване с работата на борда (стр. 17) , трябва да се попълнят
незабавно след като обучаемият се присъедини към всеки кораб. Офицер трябва да
се подпише за да удостовери, че е предприето задължителното запознаване, според
изискванията на STCW.
Възможно най-скоро след присъединяване към всеки кораб:
Обучаемият трябва да попълни Част 4 (стр. 19) касаеща техническите данни на
кораба. Капитанът и определеният обучаващ офицер на всеки кораб трябва да
осигури възможност за провеждане на това обучение.
Определеният от главния механик обучаващ офицер на кораба трябва да прегледа
този Дневник за да провери напредъка, който те са направили. Трябва да се състави
план, за да се работи върху компетентностити, които е необходимо да се
демонстрират.
По време на морската служба на моряка:
Части 6 и 7, които съдържат списък на задачи за обучение на кораба, трябва
последователно да се попълнят. Допълнителни указания за отчитане на напредъка са
дадени в началото на Част 5 (стр. 22)
Обобщаващата таблица за задачите в Част 8 (стр. 68) трябва също последователно
да се попълва.
Дневникът трябва да се представи за проверка от Главния механик всеки месец и в
края на всеки рейс. Главният механик записва коментара си, поставя дата и печат
(стр. 13).

On receipt of this Book:
The trainee should complete the information required on the following pages, including
details of Basic Training received in accordance with the STCW Convention (page 7). The
trainee will then be personally responsible for the safe keeping of this Record Book
throughout training.
Section 3, concerning details of mandatory Safety Familiarisation (page 16) and
mandatory Shipboard Familiarisation (page 17), should be completed immediately after
the trainee joins each ship. An officer should sign to signify that mandatory familiarisation
as required by the STCW Convention has been undertaken./
As soon as possible after joining each ship:
The trainee should complete Section 4 (page 19) concerning the technical details of the
vessel. The master and the designated training officer on board each ship should provide
an opportunity for this exercise to be undertaken./
The designated on board training officer appointed by the chief engineer should inspect
this Book in order to check progress already made. A plan should be made to tackle the
competences that still need to be demonstrated. A Task Summary Chart can be found in
Section 8 (page 68).
Throughout the rating's seagoing service:
Section 6 and 7, which contain a list of on board training tasks, should be progressively
completed. Additional guidance on recording progress is given at the start of Section 5
(page 22).
The Task Summary Chart in Section 8 (page 68) should also be progressively completed.
The Book should be submitted to the chief engineer for inspection every month and at the
end of each voyage. The chief engineer's comments should be recorded, dated and
stamped (page 13). Comments should only relate to the trainee's competence and practical
progress./
The Book should be submitted to the designated on board training officer on joining each
vessel - and then, so far as the voyage pattern allows, every week. Comments should be
recorded (page 10). A precise record should be kept of the trainee's seagoing service
including time spent on engine watchkeeping duties (page 9).

Дневникът трябва да се представи на определения обучаем офицер на кораба при
присъединяване към всеки кораб – а след това, доколкото естеството на пътуването
позволява, всяка седмица. Коментарите се записват (стр. 9).
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Important note
The STCW Convention requires that any person conducting on board training shall do so
only when it will not adversely affect the normal operation of the ship and time can be
dedicated to the training and any evaluation of competence

Важна забележка
Конвенцията STCW изисква всяко лице, провеждащо корабно обучение, да прави
това само когато няма неблагоприятно да засегне нормалната експлоатация на
кораба и може да се отдели време за обучението и оценяване на компетентностите.
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SECTION 2: SUMMARY RECORD OF PROGRESS

РАЗДЕЛ 2: РЕЗЮМЕ НА НАПРЕДЪКА

PARTICULARS OF TRAINEE to be completed by the trainee in BLOCK CAPITALS

Данни за обучаемия – да се попълнят от обучаемия с главни букви

Name in Full/ Пълно име.........................................................................................................................................
Seafarer's Book No/ Моряшка книжка № ………………………… Date of Birth/ Дата на раждане .............................
Home Address / Дом. адрес ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

PHOTO / СНИМКА

..................................................................................................................................................................................
Change of Address (if applicable) / Промяна в адреса (ако се налага)……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sponsoring Company / Спонс орираща компания
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Address / Адрес
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...
6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...

SPECIAL TRAINING as applicable in accordance with Regulation ІІІ/4 or III/5 of the
STCW Convention.
This Special Training, if undertaken, may result in a reduction of the minimum
required seagoing service that must precede the issue of an STCW certificate for
watchkeeping at the support level. Such training is in addition to Basic Training (see
below) and as a minimum should normally cover the underpinning knowledge required
to perform competences contained in Section A-III/4 / III/5of the STCW Code (see
Section 5 of this Book). If uncertain, your company should be able to advise you of the
seagoing service required.

Специално обучение в съответствие с Regulation III/4 и ІІІ/5 от STCW Конвенция.

COLLEGE PHASES

ФАЗИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Специалното обучение, ако е предприето такова, може да доведе до
намаляване на минималния морски стаж, който трябва да предшества
издаването на сертификат STCW за носене на вахта на експлоатационно ниво.
Такова обучение е допълнение на основно обучение (виж по-долу) и като
минимум трябва да покрива опорните знания, необходими за извършване на
компетентностите, съдържащи се в Section A-lll/4 и ІІІ/5 на STCW кода (виж
част 5 на този дневник). Ако не сте сигурен, компанията би трябвало да може
да ви информира за необходимия морски стаж.

From:/От

To:До

From:

To:

From:

To:

From:

To:

From:/От

To:/До

From:

To:

From:

To:

From:

To:

SEA PHASES/ ОБУЧЕНИЕ НА МОРЕ

BASIC TRAINING as required by Section A-VI/1 of the STCW Code
ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ, изисквано според Section A-VI/1 of the STCW Code
As part of your pre-sea training you should have completed Basic Training or Като част от Вашето обучение преди морския стаж, Вие трябва да сте завършили
instruction as listed. Enter details of this training or instruction below
основно обучение или инструктаж, както е посочено. Попълнете данни за това обучение
или инструктаж по-долу.
Training course / Подготвителен курс
Date/ Дата
Location/ Място
Document Number/ Номер документ
Personal Survival Techniques/ Техники за оцеляване
Fire Prevention and Fire Fighting/ Предотвратяване на пожари и борба с
пожари
Elementary First Aid/ Първа помощ елементарни познания
Personal Safety and Social Responsibilities/Лична безопасност и
Обществени отговорности
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RECORD OF OTHER TRAINING
Date

ДАННИ ЗА ДРУГО ОБУЧЕНИЕ
Location/Място
Document Number

Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats
Proficiency in Fast Rescue Boats
Security Training/ Обучение в сигурност
Marine environmental awareness/Познания за опазване
на морската среда
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ДАННИ ЗА МОРСКИ СТАЖ

SHIPBOARD RECORD OF SERVICE

Dates/Дати
Ship/ Кораб

Time Spent on Engine

Voyage Total – Seagoing

Watchkeeping Functions/ Време

Service/Общ морски стаж

IMO Number/

прекарано на вахтени функции

Номер IМО

МО
Sign

Sign

on/Качване

off/Слизане

Months/Месеци

Days/ Дни

Months/Мес

Days/Дни

еци

Total Service / Общ стаж
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DESIGNATED TRAINING OFFICER’S REVIEW OF TRAINING PROGRESS

ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ОБУЧАВАЩ ОФИЦЕР

This table should be completed weekly or at such intervals as the trading of the vessel
allows.
Comments should only relate to the trainee’s practical progress and competence and
should NOT refer to character.

Тази таблица трябва да се попълва ежеседмично или на такива интервали, които
работата на кораба позволява. Коментарите трябва да са свързани само с
практическия напредък на обучаемия и на компетентността му и НЕ трябва да се
отнасят до характера му.

Ship/Кораб

Comments/Коментар

Name in
BLOCK CAPITALS/Име
с главни букви

Initials/Иниц
иали

Date/Дата
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Ship

Comments

Name in
BLOCK CAPITALS

Initials

Date
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Ship

Comments

Name in
BLOCK CAPITALS

Initials

Date
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CHIEF ENGINEER’S INSPECTION OF RECORD BOOK
Comments should only relate to the trainee’s practical progress and competence and
should NOT refer to character./

Ship/Кораб

Comments/Коментари

ИНСПЕКЦИЯ НА ДНЕВНИКА ОТ ГЛАВНИЯ МЕХАНИК
Коментарите трябва да се отнасят само до практическото развитие на обучаемия и
компетенциите му и не трябва да се отнасят до характера му.

Name in
BLOCK
CAPITALS/Име с
главни букви

Initials/Инициали

Date/Дата

Ship’s Official
Stamp/ Официален
печат на кораба
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COMPANY’S INSPECTION OF RECORD BOOK/
Comments should only relate to the trainee’s practical progress and competence and
should NOT refer to character. /

Comments/Коментар

ПРОВЕРКА НА ДНЕВНИКА ОТ КОМПАНИЯТА
Коментарите трябва да се отнасят само до практическото развитие на обучаемия и
компетенциите му и не трябва да се отнасят до характера му.

Name in
BLOCK CAPITALS/Име с
главни букви

Initials/Иници
али

Date/Дати
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LIST OF PUBLICATIONS, VIDEO OR COMPUTER-BASED TRAINING
PROGRAMMES STUDIED/USED/

Date/Дата

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ, ВИДЕО ИЛИ КОМПЮТЪРНИ
ПРОГРАМИ

Subject/Title/Тема/Заглавие

Officer’s
Initials/Инициали на
Офицера
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SECTION 3: MANDATORY SAFETY AND SHIPBOARD
FAMILIARISATION
SAFETY FAMILIARISATION as required by Section A-VI/1 paragraph 1 of the
STCW Code
Before being assigned to shipboard duties all seafarers must receive basic safety
familiarisation to know what to do in an emergency. The chief engineer or responsible
officer on each ship should sign and date below to signify that you have received
training or instruction to be able to carry out the following tasks or duties./

ЧАСТ 3: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАПОЗНАВАНЕ С КОРАБА
ЗАПОЗНАВАНЕ С БЕЗОПАСНОСТТА, както се изисква от Section A-VI/1
paragraph 1 of the STCW Code
Преди да им бъдат определени задължения на кораба, всички моряци трябва да
получат основно обучение по безопасност за да знаят какво да правят в случай на
спешност. Главният механик или отговорното лице на всеки кораб трябва да
подпишат и поставят дата за да удостоверят, че сте получили обучение или инструктаж
за да можете да изпълнявате следните задачи или задължения.

Ship’s Name/Име на кораба
Task/Duty/Задача, задължение

Officer’s
Initials/Date

Officer’s
Initials/Date

Officer’s
Initials/Date

Be able to:/Можете да:
Communicate with other persons on board on elementary safety matters
Комуникирате с други лица на борда по въпроси на елементарна безопасност
Understand safety information symbols, signs and alarm signals
Разбирате символите за информация за безопасност, знаци и алармени сигнали
Know what to do if:/ Знаете какво да правите, ако:
A person falls overboard / Човек падне зад борда
Fire or smoke is detected / Откриете пожар или дим
The fire or abandon ship alarm is sounded / Задейства се пожароизвестителната сигнализация или
такава за напускане на кораба
Be able to:/ Да можете да:
Identify muster and embarkation stations and emergency escape routes
Разпознавате сборни пунктове и места за качване в лодки и аварийни спасителни маршрути
Locate and don life jackets and survival suits/ Намирате и обличате спасителни жилетки и спасителни
костюми
Raise the alarm and have a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers
Задействате алармената инсталация и да имате основни познания за използване на преносими
пожарогасители
Take immediate action upon encountering an accident or other medical emergency before seeking further
medical assistance on board/ Да предприемате незабавни действия при откриване на нещастен случай или
други медицински неотложни нужди преди да потърсите допълнителна медицинска помощ на борда
Close and open the fire, weathertight and watertight doors fitted in the particular ship, other than those for hull
openings / Да затваряте и отваряте противопожарните, водоплътнитеи ветроустойчиви врати, монтирани
на конкретния кораб
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SHIPBOARD FAMILIARISTATION as required by Regulation I/14 of the STCW
Convention
You will be given a period of time during which you will have an opportunity to
become acquainted with the equipment you will be using, and specific watchkeeping,
safety, environmental and emergency procedures and arrangements required to
perform your duties. The location of safety and emergency equipment varies from
ship to ship. To be sure that you are familiar with your duties and all ship
arrangements, installations, equipment procedures and ship characteristics that are
relevant to your routine or emergency duties, you must complete the following tasks
or duties as soon as possible on joining your ship.

ЗАПОЗНАВАНЕ С КОРАБА, както се изисква от Regulation I/14 of the STCW
Convention
Ще Ви се осигури време, през което ще имате възможност да се запознаете с
оборудването, което ще използвате и специфични процедури по носене на вахта,
безопасност, по опазване на околната среда и по спешност и мерки, необходими за
изпълнение на задълженията Ви. Разположението на оборудването за безопасност и
спешност е различно на различни кораби. За да сте сигурни, че сте запознати със
задълженията си и всички мерки на кораба, инсталации, оборудване и корабни
характеристики, които се отнасят до Вашите рутинни задължения и такива по
спешност, трябва да попълните следните задачи и задължения веднага след
присъединяване към кораба.

Ship’s Name/ Име на кораба
Task/Duty/Задача, задължения

Officer’s
Initials/Date

Officer’s
Initials/Date

Officer’s
Initials/Date

Watchkeeping procedures and arrangements:/ Процедури и норми по носене на вахга
Visit bridge, look-out post, forecastle, poopdeck, main deck and other work areas/ Посетете
мостика, мястото на наблюдателя, бака, главна палуба и други работни места
Get acquainted with steering controls, telephones, telegraphs and other bridge equipment and
displays Запознайте се с рулевите устройства, гелефони, гелеграфи и друго оборудване и
монитори на мостика
Activate, under supervision, equipment to be used in routing duties/ Задействайте, под
наблюдение, оборудвяането, което ще се използва при рутинни задължения
Safety and emergency procedures:/ Процедури по безопасност и аварийни ситуации
Read and demonstrate an understanding of your Company’s Fire and Safety Regulations/
Прочитате и демонстрирате, че разбирате правилата по безопасност и пожар на Вашата
компания
Demonstrate recognition of the alarms signals for:/ Покажете, че разпознавате алармените
сигнали за:
FIRE/ Пожар
EMERGENCY/Авария
ABANDON SHIP/Напускане на кораба
Locate medical and first aid equipment/Посочвате мястото на оборудване за първа помощ
Locate firefighting equipment: alarm activating points, alarm bells, extinguishers, hydrants, fire
axes and hoses/ Посочвате мястото на противопожарното оборудване: точки за активиране
на алармите, алармени камбани, пожарогасители, хидранти, брадви и шлангове
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Locate rocket line throwing apparatus/ Посочвате къде се намира апарата за изстрелване на
ракети
Locate distress rockets, flares and other pyrotechnics/ Посочвате ракети за бедствие, сигнални
ракети и други пиротехнически средства
Locate breathing apparatus and firefighter’s outfits etc / Посочвате къде се намират дихателните
апарати и противопожарни костюми и др.
Locate EPIRB, SART and walkie-talkie radios / Посочвате ЕПИРБ, САРТ и уоки-токита
Locate Emergency Escape Breathing Devices (EEBDs)/ Посочвате мястото на дихателните
устройства за аварийно напускане
Locate CO2 bottle room, and control valves for smothering apparatus in machinery spaces, pump
rooms, cargo tanks and holds / Посочвате къде се намираг СО2, склада с бутилки, контролни
клапани за апаратите за гасене в машинните помещения, товарни танкове и трюмове.
Locate and understand the operation of the emergency pump/ Намирате аварийната помпа и
усвоете работата й
Environmental protection:/ Защита на околната среда
Get acquainted with:/ Запознайте се с
The procedure for handling garbage, rubbish and other wastes/ Процедурата за обработка на
отпадъци, боклуци и други отпадни продукти
The use of garbage compactor or other equipment as appropriate/ Употреба на компактор за
отпадъци и друго оборудване, според случая
Insert Boat and Fire Muster Stations and other details in the appropriate space. Ask
the master to sign in the space provided./

Попълнете местата за сборни пунктове. Помолете Капитана да подпише в
оставеното за целта място

Ship’s Name/ Име на кораба
Boat Muster Station/ Лодъчен сборен
пункт
Fire Muster Station/ Сборен пункт при
пожар
Muster’s Name
in BLOCK CAPITALS/ Име на
Капитана с главни букви
Master’s Signature/ Подпис на
Капитана

Date/ Дата
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SECTION 4: PARTICULARS OF SHIPS

РАЗДЕЛ 4: ДАННИ ЗА КОРАБА

It is an essential feature of your training that you obtain knowledge of the ships on
which you serve. To assist you in meeting this important requirement the following
particulars are to be recorded during the time spent on each ship./

Важна част от Вашето обучение е да получите знания за кораба, на който сте. За
Ваше улеснение при спазване на тези изисквания, следните данни трябва да се
запишат по време на престоя Ви на всеки кораб.

FIRST SHIP

ПЪРВИ КОРАБ

mv/ss
мк/пк…………………………………………
………………..

IMO Number
ИМО номер………………………………………………….

Call Sign
позивни………………………………………………………

Dimensions and Capacities/Размери и
вместимост

Generators/ Генератори

Cargo Handling Gear/Товаро-разтоварни
устройства

Engines (no./type)/Двигатели тип/брой .....................................
Max electrical output/ Макс. Ел. мощност........................... kW
Length Over All/дължина ....................................................... m
Emergency generator engine (type) /Авариен генератор тип ....
Max m
electrical output/ Макс. Ел. мощност.................................
Breadth/ширина.......................................................................
Depth/дълбочина..................................................................... m

Lifesaving equipment/Животоспасяващо
Summer draft/лятно газене .....................................................
m
оборудване
Fast mRescue Boat (engine/type)/бързоходна спасителна лодка
Summer freeboard/летен надводен борд ................................
(двигател
тип)
Gross tonnage/общ тонаж .........................................................
t
………………………………………………………………………
………..
Deadweight/дедуейт ..................................................................
t
Lifeboats
(no./cap/engine) / Спасителни лодки (бр. капацитет,
Light displacement/водоизместимост празен ..........................
t
двигател)
Grain/Liquid capacity/вместимост зърно/течност ................
m3
………………………………………………………………………
………………..
Main Engines/основни машини
Life-rafts (no./capacity) / спасителни плотове-брой, капацитет
Lifebuoys (no.)/спасителни пояси-бр. .......................................
Engine (make/type) /мяшина-модел, тип ...................................
Survival suits (no./type)/спасителни костюми –бр., тип ...........
MCR ............................. kW at ........................... revs Escape sets (no./type)/спасителни устройства –бр., тип ..........
per min

Fire Fighting Equipment/Противопожарно оборудване

Boilers (make/type) /котли (модел, тип) ....................................
Emergency fire pump (type/cap)/ Аварийна пожарна помпа – тип,
дебит ..........................................................................................
HFO capacity /вместимост мазут ...........................
Fire extinguishers (number and capacity)/ Пожарогасители-вид,
mVtonnes
капацитет
Types/Вид: Water /Вода ................................................... litres
DO capacity /вместимост ДГ ..................................

Derricks/cranes (no. and SWL)/Биги, кранове ...............tonnes
Winches (types)/Винчове................................................ tonnes
Other cargo equipment/Друто товарно оборудване ..................

…………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………
……………………..
Ballast tanks (no.)/Баластни танкове бр. ...................................
Cargo tanks (no.)/Товарни танкове бр. ......................................
Cargo pumps (no.)/Товарни помпи бр. ......................................
Pipelines (sizes)/Тръбопроводи - размери .................................
Type and rating/Вид и дебит ................................ tonnes/hour

Steering and Propulsion/Управление и задвижване
Steering gear (make/type)/Рулева машина –модел, вид ............
Propeller (type)/Винт -тип ..........................................................
Propeller (no. of blades/diameter)/Винт – брой лопатки, диам.
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m3/tonnes
HFO

consumption

/разход

мазут

................................................................................ to
nnes/day
DO

consumption

/разход

ДГ

Foam /Пяна ........................................................... litres
Dry powder /сух прах ............................................... kg
C02 ............................................................................ kg
Fire hoses (no. and size)/пожарни шлангове брой и размери…
mm
Breathing apparatus (no./make) /Дихателни апарати- бр. и
модел………………………………………………..

................................................................................ to

Thrusters (no./type/thrust) / Подрулващи устройства – тип, мощност
.....................................................................................................

Anchors/Котви
Port/ляв борд................................................................. . tonnes
Starboard /десен
борд……………………………………………………. tonnes

nnes/day
Service speed /работна скорост ....................................... knots/възли
Fresh water generators (tonnes/day) /
Водоопреснители
…………………………………….
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SECOND SHIP/

ВТОРИ КОРАБ

mv/ss
……………………………………………………
………..

IMO Number
…………………………………………………….

Call Sign …………………………………………………………

Dimensions and Capacities

Generators

Cargo Handling Gear

Derricks/cranes (no. and SWL) ....................................... tonnes
Length Over All .......................................................................
m
Engines
(no./type) ........................................................................
Breadth .....................................................................................
m electrical output ............................................................. kW
Max
Winches (types) ............................................................... tonnes
Depth........................................................................................
m
Emergency
generator engine (type) ............................................
Other cargo equipment ................................................................
Summer draft ...........................................................................
m electrical output ...................................................................
Max
Summer freeboard .................................................................... m

Lifesaving equipment

…………………………………………………………………………
………………

Gross tonnage............................................................................. t
…………………………………………………………………………
Fast Rescue Boat (engine/type) ..................................................
Deadweight ................................................................................ t
……………..
Lifeboats (no./cap/engine) ..........................................................
Light displacement ..................................................................... t
Ballast tanks (no.)........................................................................
Life-rafts (no./capacity) ..............................................................
Grain/Liquid capacity.............................................................. m3
Cargo tanks (no.) .........................................................................
Lifebuoys (no.) ............................................................................

Main Engines

Cargo pumps (no.) .......................................................................
Survival suits (no./type) ...............................................................
Engine (make/type) .....................................................................
Pipelines (sizes) ...........................................................................
Escape sets (no./type) ..................................................................
MCR ............................. kW at ........................... revs

Type and rating ..................................................... tonnes/hour

Fire Fighting Equipment

per min

Steering and Propulsion

Emergency fire pump (type/cap) .................................................
Boilers (make/type) .....................................................................
Steering gear (make/type) ...........................................................
Fire extinguishers (number and capacity)
HFO capacity ..........................................................
mVtonnes

Types: Water ....................................................................

Propeller (type)............................................................................

DO capacity ............................................................

litres

Propeller (no. of blades/diameter) ...............................................

m3/tonnes
HFO

consumption

................................................................................ tonne
s/day
DO

consumption

Foam .....................................................................

Thrusters (no./type/thrust) ..........................................................

litres

Anchors

Dry powder ............................................................... kg
Port ................................................................................. . tonnes
Starboard ……………………………………………………………………….
C02 ............................................................................ kg
tonnes
Fire hoses (no. and size) ...................................................... mm
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................................................................................ tonne

Breathing apparatus (no./make)
………………………………………………..

s/day
Service speed ................................................................... knots
Fresh water generators (tonnes/day)
…………………………………….
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THIRD SHIP

ТРЕТИ КОРАБ

mv/ss
……………………………………………………………..

IMO Number
…………………………………………………….

Call Sign ………………………………………………

Dimensions and Capacities

Generators

Cargo Handling Gear

Length Over All ....................................................................... m

Engines (no./type) .......................................................................

Derricks/cranes (no. and SWL)........................................tonnes

Breadth ..................................................................................... m

Max electrical output ..............................................................kW

Winches (types) ............................................................... tonnes

Depth........................................................................................ m

Emergency generator engine (type) ............................................

Other cargo equipment..............................................................

Summer draft ........................................................................... m

Max electrical output ...................................................................

Summer freeboard .................................................................... m

Lifesaving equipment

Gross tonnage............................................................................. t
Deadweight ................................................................................ t
Light displacement ..................................................................... t
Grain/Liquid capacity.............................................................. m3

………………………………………………………
……………………………………………………..

Fast Rescue Boat (engine/type) ..................................................
Ballast tanks (no.) ......................................................................
Lifeboats (no./cap/engine) ..........................................................
Cargo tanks (no.) ........................................................................
Life-rafts (no./capacity) ..............................................................
Cargo pumps (no.) ....................................................................
Lifebuoys (no.) ............................................................................
Pipelines (sizes) .........................................................................

Main Engines

Survival suits (no./type) ..............................................................

Engine (make/type) .....................................................................

Escape sets (no./type) ..................................................................

Type and rating ........................................... tonnes/hour

MCR ............................. kW at ........................... revs per min
Boilers (make/type) .....................................................................
HFO capacity .......................................................... mVtonnes
DO capacity ............................................................

m3/tonnes

Fire Fighting Equipment

Steering and Propulsion
Steering gear (make/type) ............................................................

Emergency fire pump (type/cap) .................................................
Propeller (type) ............................................................................
Fire extinguishers (number and capacity)
Propeller (no. of blades/diameter) ................................................

HFO consumption .................................................. tonnes/day

Types: Water .................................................................... litres

DO consumption .................................................... tonnes/day

Foam .................................................................... litres

Service speed ................................................................... knots
Fresh water generators (tonnes/day)
…………………………………….

Dry powder .............................................................. kg

Anchors

C02 ............................................................................ kg

Port......................................................................tonnes
Starboard …………………………………………tonnes

Thrusters (no./type/thrust) ..........................................................

Fire hoses (no. and size) ...................................................... mm
Breathing apparatus (no./make)
………………………………………………..
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SECTION 5: INFORMATION ON TRAINING TASKS AND
COMPETENCES TO BE ACHIEVED/

РАЗДЕЛ 5: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДАЧИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
И КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ
ПОСТИГНАТ

Sections 6 and 7 of your Record Book give details of the training tasks you should
complete as part of your on board training. Section 7 should only be completed by
trainees seeking to qualify as an Able Seafarer Engine./

Част 6 и 7 на Вашия Дневник дават подробности за о заданията, които трябва да
изпълните като част от обучението Ви на кораба. Част 7 трябва да се попълва само
от стажанти, които ще се квалифицират като правоспособен моряк машинно
отделение.

You will see that each page lists the tasks or duties you should undertake. Completion
of these will lead to meeting the competences specified by the IMO STCW
Convention. A senior officer should review your progress and indicate, with initials
and date in the green box on the right hand side of the page, that your performance is
considered to meet the Criteria for Evaluation and that competence has been
demonstrated in that element. The officer may offer advice on areas in which
improvement is necessary. The competences required by a watchkeeping rating as
tabulated in the STCW Code are listed below.
The Sections are organised as follows:
SECTION 6: Competences for ratings forming part of a watch in a manned engineroom or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (STCW
Code Table A-III/4):
Marine Engineering at the Support Level
1.Carry out a watch routine appropriate to the duties of a rating forming part of an
engine-room watch (page 26)
2. Maintain the correct levels and steam pressures (for keeping a boiler watch) (page
33)
3. Operate* emergency equipment and apply emergency procedures (page 35)
SECTION 7:
Сompetences for ratings as able seafarer engine (STCW Code table
A-III/5):
Marine Engineering at the Support Level
1. Contribute to a safe engineering watch (page 40)
2. Contribute to the monitoring and controlling of an engine-room watch (page 42)
3. Contribute to fuelling and oil transfer operations (page 46)
4. Contribute to bilge and ballast operations (page 48)
5. Contribute to the safe operation of equipment and machinery (page 50)

Ще видите, че всяка страница изброява задачите и задълженията, които трябва да
извършите. Изпълнението им ще осигури постигането на компетентностите
определени от IMO STCW Convention. Старши офицер трябва да следи развитието
Ви и да посочи, с инициали и дата, в зеленото поле в дясната страна на страницата,
че счита,ченапредъка ВИ отговаря на Критериите за оценяване и, че е показана
компетентност по този елемент. Офицерът може да Ви предложи съвет в област, в
която е необходимо подобрение. Компетентностити, изисквани от вахтен моряк,
определени в STCW Code са изброени по-долу.
Частите са организирани както следва:
ЧАСТ 6: Компетентности за моряци като част от вахта във вахтено машинно
отделение, или определени да извършват задължения в периодично безвахтено
машинно отделение
Морско инженерство на изпълнителско ниво
1. Да извършва вахтена дейност, отговаряща на задълженията на моряк като част
от машинна вахта - стр. 26
2. Да поддържа правилни нива и парни налягания (за котелна вахта) - стр.33
3. Да задейства аварийно оборудване и да прилага аварийни процедури - стр. 35

Electrical, Electronic And Control Engineering at the Support Level
Safe use of electrical equipment (page 52)
Maintenance and Repair at the Support Level

РАЗДЕЛ 7: Компетентности за моряци като правоспособни моряци машинно
отделение (STCW Code table A-III/5):
Морско инженерство на изпълнителско ниво
1. Да допринася за безопасна машинна вахта-стр. 40
2. Да допринася за наблюдение и контрол на машинна вахта –стр. 42
3. Да помага при операции за трансфер и попълване с гориво –стр. 46
4. Да помага при баластни операции и такива със сантинни води –стр. 48
5. Да помага за безопасна работа на оборудване и машини – стр. 50
Електроинженерство на експлоатационно ниво
Безопасна работа с електрическо оборудване
Поддръжка и ремонт на експлоатационно ниво
Съдейства за поддръжка и ремонт на борда

Contribute to shipboard maintenance and repair (page 54)
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Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons on Board at the
Support Level
1. Contribute to the handling of stores (page 60)
2. Apply precautions and contribute to the prevention of pollution to the marine
environment (page 61)
3. Apply occupational health and safety procedures (page 63)

/Контролира работата на кораба и се грижи за лицата на кораба на
екплоатационно ниво
1. Съдейства за обработка на припаси и провизии
2. Прилага предпазни мерки и съдейства за предотвратяване на замърсяване на
околната среда
3. /Прилага работни процедури за осигуряване здравето и безопасността на
работното място
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ПРИМЕР КАК ДА СЕ ПОПЪЛНИ СПИСЪКА С ОБУЧАВАЩИ ЗАДАЧИ И
ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

EXAMPLE OF HOW TO COMPLETE THE LIST OF TRAINING TASKS
AND COMPETENCES ACHIEVED

Ref
No
1.

1.1

Training/Обучение
Competence/Компетентност: Carry out a watch routine appropriate
to the duties of a rating forming part of an engine-room
watch/Изпълнява вахтена дейност съответстваща на
задълженията на моряк като част от машинна вахта
Understand orders and be understood in matters relevant to
watchkeeping duties/Разбира заповеди и бива разбиран в дейности
свързани с вахтените задължения
Use correct terms in machinery spaces and names of machinery and
equipment/ Използва правилни термини в машинни помещения и
имена на машини и оборудване

Task/Duty/Задача, задължение

.1

.2

.3

Criteria for Evaluation/Критерии за
оценяване

Record information, as instructed, in the engineroom log book, engine movements log and other
record books/Записва информация, както е
инструктиран, в машинния дневник,
дневника за машинни команди и други
дневници
Observe and note normal operating
temperatures/pressures/ Наблюдава и записва
нормални работни температури
Demonstrate correct use of terms used in the
engine-room and names of machinery,
equipment and tools/Показва правилна
употреба на термини, използвани в МО и
имена на машини, оборудване и инструменти

Task Completed
/Изпълнена задача
Supervising Officer/
Instructor
/Наблюдаващ офицер
(Initials/Date)
AB
1/05/11

CM

12/6/11

HC

17/6/11

Communications are dear and concise and advice or
clarification is sought from the officer of the watch
where watch information or instructions are not
clearly understood/Общуването е ясно и кратко и
съвет или разяснения се търсят от вахтения
офицер , когато вахтената информация или
инструкции не са ясно разбрани

Advice on Areas for Improvement/ Съвети
за области, нуждаещи се от подобрение

Write clearly in the columns anal spaces,
provided. Take More care with readings and
calculations. Try to improve your writing!
Try to remember normal conditions so that you
can immediately spot a fall off in
performance./Пишите ясно в колонките и
местата, осигурени за целта. Внимавайте с
данните и изчисленията. Ипитайте се да
подобрите правописа! Опитайте се да
запомните нормалните състояния, така че
веднага да забележите промяна в работата.

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service Assessor
/Определеният обучаващ
офицер/Оценител на
място(Initials/Date)
CM

14/9/11

Task Completed
/Изпълнена задача
Supervising Officer/
Instructor /Наблюдаващ
офицер(Initials/Date)
AВ

2/06/11

CM

19/6/11
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The competence shaded in green (in this case 'Carry out watch routine etc') is directly
taken from the text of the STCW Code. The primary task (in this case 'Use correct
terms in machinery spaces etc') is also taken from the STCW Code. The primary task is
sub divided into training tasks or duties on the left hand side of the page. The trainee
should complete as many of these training tasks as possible. However, in view of the
likely equipment, cargo or voyage pattern of the ship, it is not expected that all these
tasks will be completed before the trainee is considered competent in the primary task.
It should be noted that some of the skills and knowledge that underpin the competences
may well have been obtained during shore based training. Space is provided to record
completion of each training task twice by the supervising officer. This does not mean
that each task must be completed twice if in the opinion of the officer, once is
considered sufficient.
The officer supervising the trainee does not necessarily have to be the designated
training officer.
Before „Competence Demonstrated“ is recorded (in the light green box), the chief
engineer or designated on board training officer may record any appropriate advice
about areas for improvement. A large blank space for this purpose is provided beneath
the criteria for evaluation. As competence in these primary tasks is demonstrated, the
appropriate light green boxes next to the criteria for evaluation, on the far right hand
side of the page, should be signed and dated (day, month and year) by the chief
engineer or designated training officer on board the ship to attest that competence has
been demonstrated.
A trainee's attainment of the competences should only be recorded as „Competence
Demonstrated“ when the chief engineer or designated training officer is satisfied that
the trainee can perform the duty without supervision.
When recording „Competence Demonstrated“, careful account should be taken of the
criteria for evaluation contained on the right hand side of the page, which is taken from
the STCW Code, as well as the ordinary practices of seafarers and good safe working
practices.

Комптентността в зелено (в този случай `Изпълнява вахтени дейности…) е
директно взета от STCW Code. Основната задача, в този случай „Използва
правилни термини в машинни помещения...“ също е взета от STCW Code.
Основната задача е разделена на обучаващи задачи или задължения в лявата
страна на страницата. Обучаемият трябва да попълни колкото се може повече от
тези задачи. Все пак, като се има предвид вероятното оборудване, товар или
маршрут на кораба, не се очаква всички тези задачи да се изпълнят, преди
обучаемият да се смята за компетентен в основната задача. Оставено е място за
отбелязване на изпълнението на всяка задача два пъти от наблюдаващия офицер.
Това не означава, че всяка задача трябва да се изпълнява два пъти, ако според
офицера веднъж е достатъчно.
Наблюдаващият офицер не е задължително да бъде определеният за обучението
офицер.
Преди да се впише „Демонстрирана компетентност“ в светлозеленото, Главният
механик или определеният обучаващ офицер на кораба може да впише подходящ
съвет за области за подобрение.Свободно празно място е оставено за тази цел под
критериите за оценяване. Когато се покаже компетентност в тези основни задачи,
съответните светлозелени полета до критериите за оценяване, на дясната страна на
страницата, трябва да се подпишат и постави дата (ден, месец, гоодина) от Главния
механик или определеният обучаващ офицер на кораба, за да се удостовери, че
компетентността е постигната.
Постигането на компетентност от обучаемият трябва да се впише като „Показана
компетентност“ само когато Главният механик или определеният обучаващ офицер
е уверен, че обучаемият може да изпълнява задължението без наблюдение.
Когато се вписва „Показана компетентност“, трябвя да се има впредвид критериите
за оценяване, в дясната страна на страницата, която е взета от STCW Code, както и
нормалната практика на моряците и добрата морска практика за безопасна работа.
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SECTION 6: TASKS FOR SUPPORT LEVEL RATINGS
FORMING PART OF AN ENGINEERING WATCH

РАЗДЕЛ 6: ЗАДАЧИ ЗА МОРЯЦИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКО НИВО
КАТО ЧАСТ ОТ МАШИННА ВАХТА (МОТОРИСТИ)

This section can be completed on its own for certification as an engine rating forming
part of an engineering watch, or can be completed in combination with the training set
out in Section 7 for certification as an Able Seafarer Engine.
The training in this section of this record book covers the requirements for the
certification of ratings forming part of an engineering watch. The competences covered
by Section A-lll/4 of the STCW Code are limited to the function Marine Engineering at
the Support Level
The requirements for certification are set out in Regulation III/4:
Regulation III/4:
Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming part of a watch in
a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned
engine-room
Every rating forming part of an engine-room watch or designated to perform duties in a
periodically unmanned engine-room on a seagoing ship powered by main propulsion
machinery of 750 kW propulsion power or more, other than ratings under training and
ratings whose duties are of an unskilled nature, shall be duly certificated to perform such
duties
Every candidate for certification shall:
1. be not less than 16 years of age;
2. have completed: .
2.1 approved seagoing service including not less than six months of training
and experience, or
.2.2 special training, either pre-sea or on board ship, including an approved
period of seagoing service which shall not be less than
two months; and
3. meet the standard of competence specified in section A-lll/4 of the STCW Code
The seagoing service, training and experience requirement by subparagraphs 2.2.1 and
2.2.2 shall be associated with engine-room watchkeeping functions and involve the
performance of duties carried out under the direct supervision of a qualified engineer
officer or a qualified rating.

Тази част може да се попълне сама за себе си за сертифициране като моряк
като част от машинна вахта, или като комбинация с обучението предвидено
в част 7 като правоспособен моряк машинно отделение.
Обучението в тази част на Дневника покрива изискванията за сертифициране на
моряци, като част от машинна вахта. Компетентностите предвидени в Section Alll/4 of the STCW Code са ограничени до функцията Морско инженерство на
експлоатационно ниво.
Изискванията за освидетелстване са описани в Правило III/4:
Правило ІІІ/4:
Задължителни минимални изисквания за моряци като част от машинна вахта
във вахтено МО или определени да изпълняват задължения в периодично
безвахтено МО Всеки моряк като част от машинна вахта или определен да
изпълнява задължения в периодично безвахтено МО на морски кораб, задвижван
от двигатели от 750квата пропулсивна мощност или повече, с изключение на
моряци в период на обучение или моряци, чиито задължения не изискват умения,
трябва да бъде надлежно сертифициран да изпълнява такива задължения
Всеки сандидат за сертифициране трябва:
1. да е най-малко на 16 години
2. да е завършил:
.2.1 одобрен морски стаж вкл. не по-малко от 6 месеца обучение и стаж, или
.2.2 специално обучение, или на сушата или на кораб, вкл. одобрен период
морски стаж, който няма да е по-малко от 2 месеца
3. да отговаря на нормите за компетентност, определени в section A-lll/4 of the
STCW Code
Изискванията за морски стаж, обучение и опит според ал. 2.2.1 и 2.2.2 трябва да са
свързани с функциите на машинна вахта и да включват изпълнението на
задълженията, извършвани под пряко ръководство на квалифициран механик
офицер или квалифициран моряк.

Completion of the Training Record Book for engine ratings should
ensure a structured approach is undertaken so that trainees can first
qualify as ratings forming part of an engineering watch. However,
completing Sections 6 and 7 together might assist in the early
certification as an Able Seafarer Engine

Попълването на Training Record Book за моряци машинна
команда трябва да гарантира, че е предприет структурен подход,
така че обучаемите да могат първо да се квалифицират като
моряци част от машинна вахта. Все пак, завършването на части
6 и 7 заедно може да помогне за ранното сертифициране като
машинен боцман.

A Task Summary Chart, which trainees can tick off as they complete their on В част 8 може да намерите обобщаваща таблица, в която обучаемият да
board training tasks, can be found in Section 8.
отбелязва изпълнението на задачите за обучение на борда.
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FUNCTION: MARINE ENGINEERING AT THE SUPPORT LEVEL
Ref
No
1.

1.1

Training/Обучение
Competence: Carry out a watch routine appropriate to the duties of a rating forming part of an
engine-room watch/ Изпълнява вахтена дейност съответстваща на задълженията на
моряк като част от машинна вахта Understand orders and be understood in matters relevant
to watchkeeping duties/ Разбира заповеди и бива разбиран в дейности свързани с
вахтените задължения
Use correct terms in machinery spaces and names of machinery and equipment
Използва правилни термини в машинни помещения и имена на машини и оборудване

Task/Duty/Задача, задължение
.1

.2
.3

1.2

ФУНКЦИЯ: МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКО НИВО

Record information, as instructed, in the engine-room log book, engine
movements log and other record books//Записва информация, както е
инструктиран, в машинния дневник, дневника за машинни команди
и други дневници
Observe and note normal operating temperatures/pressures/ Наблюдава и
записва нормални работни температури
Demonstrate correct use of terms used in the engine-room and names of
machinery, equipment and tools/ Показва правилна употреба на
термини, използвани в МО и имена на машини, оборудване и
инструменти
Conduct engine-room watchkeeping procedures
Изпълнява процедури по носене на машинна вахта

Task Completed
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
аценяване

Competence Demonstrated/
Показана компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor
(Initials/Date)/Определеният
обучаващ офицер/оцеинител

Communications are clear and
concise and advice or
clarification is sought from the
officer o f the watch where
watch information or
instructions are not clearly
understood/ Общуването е
ясно и кратко и съвет или
разяснения се търсят от
вахтения офицер , когато
вахтената информация или
инструкции не са ясно
разбрани
Advice on Areas for
Improvement

Task Completed
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Communications are clear and
concise and advice or
clarification is sought from the
officer of the watch where
watch information or
instructions are not clearly
understood. Maintenance,
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handover and relief of the
watch is in conformity with
accepted principles and
procedures/ Общуването е
ясно и кратко и съвет или
разяснения се търсят от
вахтения офицер , когато
вахтената информация или
инструкции не са ясно
разбрани
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

.10

.11

.12

Assist with preparing machinery for a sea passage/ Помага при
подготовка на машините за морски преход
Assist with checking the starting air compressor and prepare starting air
systems/Помага при проверка на компресора за стартов въздух и
подготвя системите за стартов въздух
Assist with the duties of an engineer officer on: Seagoing
watches/Помага в задълженията на механика при вахта на ход
Port/anchor watches/Пристанищна вахта и такава на котва
Accept and handover the watch duties in a timely manner/ Приема и
предава вахтени задължения навреме
Under supervision carry out all routine watchkeeping duties, checking the
correct functioning of automatic control and monitoring systems/ Под
ръководство изпълнява всички рутинни вахтени задължения, като
проверява правилното функциониране на автоматизираните
контролни уреди и мониторни системи
Make adjustments as found necessary/ Да прави
настройкипромени/настройки както е необходимо
Under supervision clean main engine cooling water suctions/ Под
ръководство, почиства смукателите за охлаждаща вода
Understand the need for high and low level suctions and changeover
procedures/Разбира необходимостта за процедури за ниско и високо
ниво и смяна
Check efficiency of sheathing on high-pressure fuel pipes and associated
leak-off indicators/Проверява ефективността на изолацията на
горивни тръби високо налягане е свързаните с тях индикатори за
течове
Perform routine checks and top ups to maintain cooling water system
tanks and boiler hot well at the correct levels/Извършва рутинни
проверки за да поддържа танковете на системата охлаждаща вода и
топлия сандък на корабния парогенератор на правилни нива
Perform routine checks and top ups to maintain fuel oil and lube oil
system tanks at the correct levels/ Извършва рутинни проверки за
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.13
.14
.15
.16

.17

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

поддържане на танковете за гориво и смазочно масло на правилни
нива
Under supervision blow down scavenge drains/ Под наблюдение
продухва продухвателните тръби на ресивера
Ensure that automatic drains are functioning correctly/Уверява се, че
автоматичните дренажи функционират правилно
Assist with boiler water tests and treatment/Помага при анализа на
пробите от котелна вода и обработката й
Check the correct operation of the boiler including water level and
burner/ Проверява правилната работа на котела включително водно
ниво и горелка
Assist with soot-blowing or associated procedure/Помага при
продухване на саждите/ баникуването на парогенератора/ или
свързани с това процедури
Assist with preparing an evaporator/fresh water generator/Помага при
подготовката на изпарител/ водоопреснителя
Check all air receiver drains/Проверява дренажните тръби на
въздушния ресивер
Check correct operation of: Fuel oil purifiers and filters/Проверява
правилната работа на:горивния сепаратор и филтрите
Lube oil purifiers and filters/Масления сепаратор и филтрите
Assist with change over of lube oil coolers/Помага при включването на
другия от маслени охладители
Assist with change over of fresh water coolers/ Помага при
включването на другия от охладителите за прясна вода
Assist with a tank cleaning operation/ Помага при почистване на
танкове
Assist watch officer on standby departure/Помага на вахтения офицер
при готовност за отплаване
Assist watch officer on standby arrival/Помага на вахтения офицер при
готовност за пристигане

31

Ref
No
1.

1.2

Training
Competence: Carry out a watch routine appropriate to the duties of a rating forming part of
an engine-room watch/Компетентност: Изпълнява рутинна вахтена дейност присъща на
задълженията на моряк като част от машинна команда
Understand orders and be understood in matters relevant to watchkeeping duties/Разбира
заповеди и бива разбиран във връзка с вахтените си задължения
Conduct engine-room watchkeeping procedures (continued)
Изпълнява процедури по носене на машинна вахта - продължение

Task/Duty/Задача, задължение
.27

.28

Pumps/Помпи

.30

Steering gear/Рулева машина

.31

Assist with preparations for manoeuvring/Помага при подготовка за
маневриране

.32

Assist with changeover from heavy fuel oil to /doperation/Помага при
превключване от работа на ТДГ на ДГ
Assist with changeover from distillate to heavy fuel oil operation/
Помага при преминаване на работа от дистилат на ТДГ
Assist with shutting down main engine and auxiliary systems when
finished with engines/Помага при спиране на ГД и спом. Дв. При
заповед за спиране

.34

Communications are clear and
concise and advice or
clarification is sought from the
officer of the watch where watch
information or instructions are
not clearly understood.
Maintenance, handover and relief
of the watch is in conformity with
accepted principles and
procedures Общуването е ясно и
кратко и съвет или разяснения
се търсят от вахтения офицер
, когато вахтената
информация или инструкции не
са ясно разбрани
Advice on Areas for
Improvement

Task Completed
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Assist with the change over to standby duties for: Помага при
промяна за готовност на:
Main engines/Главни двигатели
Generators/Генератори

.29

.33

Task Completed
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service Assessor
(Initials/Date)
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.35

.36
.37
.38
.39
.40
.41

.42
.43
.44

.45

.46

Understand and execute orders in English concerning: /Разбира и
изпълнява заповеди на английски относно:рутинни операции
Routine operations
Emergency situations/Аварийни ситуации
Assist with make up of brine, if appropriate/Помага при направата на
солен разтвор
Check density of brine/Проверява гъстотата на солния разтвор
Assist with replacing desiccant and filters/Помага при подмяната на
осушители и филтри
Assist with putting sewage system on line/Помага при включване в
линия на системата за отпадни води
Assist with setting up:/Помага при въвеодане в действие на:
Ballast water system for pumping/система баластна вода за
изпомпване
Bilge pump/Сантинна помпа
Assist with:/Помага при:
Receiving bunkers/Бункероване
Transfer of fuel from bunker tanks to service
tanks/Прехвърляне на гориво от бункерни танкове в
работни
Assist an officer with:/Помага на офицер при:
Deballasting/ ballasting/ stripping
tanks/Дебаластиране,баластиране,изпомпване на танкове
Opening units, cleaning parts and reassembly/Отваряне на
агрегати,почистване на части и сглобяване
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1.3

Use safe working practices as related to engine-room operations
Използва безопасни практики на работа, свързана с работа в МО

.1

Assist with preparation and testing the steering gear and telegraphs for
sea/Помага при подготовка и тестване на рулевата машина и
телеграфите за морски преход
Understand the purpose of the crankcase oil mist detector/Разбира
предназначението на детектора за маслени пари на картера
Identify any special precautions to be taken for electrical maintenance in
hazardous areas/Идентифицира специалните предпазни мерки, които
трябва да се вземат, за електрическа поддръжка в опасни места
Demonstrate an understanding of safe working practices and procedures for
use of power operated tools/Показва разбиране за безопасни работни
практики и процедури за използване на електрозадвижвани апарати и
машини
Demonstrate an understanding of safe working practices and procedures for
entry into enclosed spaces (tanks, duct keels, cable and pipe trunks, fridges,
cargo holds, access trunks and other hazardous spaces)/Показва разбиране
за безопасни работни практики и процедури за влизане в затворени
помещения (танкове, килови канали, кабелни кутии,хладилници,
товарни трюмове, кофердами,кухини за достъп и други опасни
пространства
Demonstrate an understanding of safe working practices and procedures for
work beneath floor plates/Показва разбиране за безопасни работни
практики и процедури за работа в подподови пространства/ сантини/
Demonstrate an understanding of safe working practices and procedures for
use of lifting gear and correct rigging, slinging and eyebolts/Показва
разбиране за безопасни работни практики и процедури за използване
на повдигащи устройства, правилен такелаж, повдигане с ремъци и
окачване на шегели и болтове с ухо.
Demonstrate an understanding of safe working procedures involved in
moving heavy machinery/ Показва разбиране за процедури за безопасна
работа при преместване на тежки машини

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

Communications are clear and
concise and advice or clarification is
sought from the officer o f the watch
where watch information or
instructions are not clearly
understood/ Общуването е ясно и
кратко и съвет или разяснения се
търсят от вахтения офицер ,
когато вахтената информация
или инструкции не са ясно
разбрани
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Ref
No
1.

1.3

Training/Обучение
Competence: Carry out a watch routine appropriate to the duties of a rating forming part
of an engine-room watch /Компетентност: Изпълнява рутинна вахтена дейност
присъща на задълженията на моряк като маст от машинна команда
Understand orders and be understood in matters relevant to watchkeeping duties/ Разбира
заповеди и бива разбиран във връзка с вахтените си задължения
Use safe working practices as related to engine-room operations
Използва безопасни практики на работа, свързана с работа в МО

Task/Duty

.9

.10
.11

.12

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for Evaluation/Критерии
за оценяване

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service Assessor
(Initials/Date)

Communications are clear and
concise and advice or clarification is
sought from the officer o f the watch
where watch information or
instructions are not clearly
understood// Общуването е ясно и
кратко и съвет или разяснения се
търсят от вахтения офицер ,
когато вахтената информация
или инструкции не са ясно
разбрани
Advice on Areas for
Improvement/Съвети за области
за подобрение

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Demonstrate an understanding of safe working practices and
procedures:/Показва разбиране за безопасни работни практики и
процедури:
Work within refrigeration machinery spaces/Работа в
хладилни машинни помещения
Inert Gas machinery spaces/Машинни помещения инертен
газ
Work on electrical machinery, including signage, lock out
and tagging/Работа по електрически машини, вкл.
обозначения, заключване и предупредителне табелки
Disposal of oily waste materials/Изхвърляне на маслени
отпадъци

.13
.14
.15

Use of appropriate protective clothing/Използване на
подходящо защитно облекло
Hot work and hot work permit/Работа под напрежение и
разрешение за работа под напрежение
Marking off work areas with blocking tape or
fencing/Маркиране на работни места с лента или ограда
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.16

.17

.18

.19
.20

.21

.22

.23

Demonstrate an understanding of the precautions required for
working on staging/Показва разбиране за предпазните мерки
необходими за работа на височина.
Demonstrate an understanding of warning, mandatory safety and
prohibition signs/ Показва разбиране за предупредителни знаци,
задължителни такива за безопасност и забрани
Demonstrate an understanding of commonly used markings
identifying piping systems in accordance with content or
function/Показва разбиране за често използвани обозначения и
маркировки, обозначаващи тръбни системи в съответствие със
съдържание и функция
Assist with testing of electrical emergency stops/Помага при
тестване на аварийни електрически изключватели
Assist with the opening, closing and securing of engine-room and
machinery hatches/ Помага при отваряне, затваряне и залостване
на капаци на МО и машини.
Assist with the testing of watertight doors, ports, hatches and quick
closing valves/Помага при тестване на водонепропускливи врати,
отвори, люкове и бързо затварящи се клапани.
Ensure that all gear, tools, spares etc are properly stowed and
secured/Да обезпечи правилно съхранение и закрепване на
всички механизми, инструменти, резервни части.
Assist with the rigging of safety lines and guard rails/Помага при
монтиране на обезопасителни въжета и предпазни леери.
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1.4

Practice basic environmental protection procedures
Основни процедури по опазване на околната среда

.1

Assist with setup and use of oily water separator/ Помага при пуска и
използването на трюмния сепаратор
Assist with bilge pumping in compliance with MARPOL/Помага при
изпомпване на сантинни води в съответствие с MARPOL
Operate waste shredder/compactor/incinerator/Да работи с раздробителя
на отпадъци/компактора/инсинератора
Dispose of garbage ashore/at sea in compliance with MARPOL/Да
изхвърля отпадъци на брега/в морето в съответствие с MARPOL
Assist with disposal of sludge to shore reception facilities in compliance
with MARPOL/Помага при изхвърляне на утайки в брегови приемни
съоръжения в съответствие с MARPOL
For above duties, be aware of record keeping requirements for all
operations/За горните задължения, имайте впредвид изискванията за
вписване на данните за всички операции
Use of appropriate internal communication system
Използване на подходяща вътрешна система за комуникация

.2
.3
.4
.5

.6

1.5

.1

.2

Communications are clear and
concise and advice or clarification is
sought from the officer o f the watch
where watch information or
instructions are not clearly
understood

Communications are clear and
concise and advice or clarification is
sought from the officer o f the watch
where watch information or
instructions are not clearly
understood

Demonstrate the reporting procedures when entering, working in and
leaving an otherwise unmanned machinery space (UMS)/Демонстрира
процедурите за докладване когато влиза, работи в и напуска
безвахтени машинни помещения
Demonstrate correct use of internal communication systems/Демонстрира
правилна употреба на системите за вътрешна комуникация
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Ref
No
1.

1.6

Training/Обучение
Competence: Carry out a watch routine appropriate to the duties of a rating forming part of
an engine-room watch/ Компетентност: Изпълнява рутинна вахтена дейност присъща
на
задълженията на моряк като маст от машинна команда
Understand orders and be understood in matters relevant to watchkeeping duties/ Разбира
заповеди и бива разбиран във връзка с вахтените си задължения
Test engine-room alarm systems and demonstrate ability to distinguish between the various
alarms, with special reference to fire extinguishing gas alarms/Да изпробва алармената
система на МО и да показва способност да различава различните сигнали, като се
наблегне на сигналите за гасене с газ

Task/Duty/Задача, задължение

.1

.2

.3

.4

.5

Task
Completed/Изпъ
лнена задача
Supervising
Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Criteria for Evaluation

Competence Demonstrated
Designated Training
Officer/In Service Assessor
(Initials/Date)

Communications are clear and
concise and advice or clarification is
sought from the officer o f the watch
where watch information or
instructions are not clearly
understood

Advice on Areas for Improvement

Task Completed
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Assist with the testing of the engine-room fire detection system, and
demonstrate an understanding of the purpose for which the different types of
detector are fitted/Помага при изпробване на пожароизвестителната
система в МО, показва разбиране на предназначението за което са
монтирани различните видове детектори.
Assist with the testing of the engine-room fixed fire extinguishing system gas
release valve/Помага при изпробване на клапана за изпускане на газ на
стационарната пожарна система в МО
Be aware of the safety precautions required prior to testing either of the
above systems/Да познава предпазните мерки за безопасност,
необходими преди изпробване на всяка от двете горепосочени системи
Be aware of the safety precautions required prior to release of a fire
extinguishing gas into the engine-room/Да познава предпазните мерки,
необходими преди пускането на противопожарен газ в МО
Test and be able to identify the different alarms and understand actions to be
taken when these alarms operate:/ Да изпробва и да може да разпознава
различните аларми и да разбира действията, които трябва да се
предприемат, когато тези аларми се задействат
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.6

.7

General alarm
Fire alarm/Пожарна сигнализация
High level alarm/Сигнализация за високо ниво
Low level alarm/Сигнализация за ниско ниво
OWS alarm
Gas release alarm/Сигнализация за пускане на газ
Water tight door closing alarm/ Сигнализация за затваряне на
водонепропускливи врати
Other engine-room alarms (list)/Друга сигнализация в МО
(избройте)
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Where fixed C02 system is fitted for fire extinguishing, demonstrate
knowledge of procedures for use and recognise alarms/Където е монтирана
стационарна система с СО2 за гасене на пожар, да показва , че знае
процедурите за употреба и да различава сигнализацията
Where water drench system is fitted, demonstrate knowledge of procedures
for use and recognise alarms/Където е монтирана водооросителна
система, да показва, че познава процедурите за използване и да
разпознава сигнализацията
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On ships where a boiler watch is maintained ratings should demonstrate a knowledge of На кораби, на които се поддържа котелна вахта, моряците трябва да покажат, че
procedures for the safe operation of boilers and associated equipment and demonstrate ability to познават процедурите за безопасна работа на котлите и свързаното с тях
maintain correct water levels and steam pressures; and the necessity for cleanliness and good оборудване и да покажат способност да поддържат правилни водни нива и парни
housekeeping practice in the boiler area./
налягания, и необходимостта от чистота и добър ред в котелното.
Ref
Competence
Training/Обучение
No
Demonstrated/Пока
зана
2.
Competence: Maintain the correct levels and steam pressures (for keeping a boiler watch)
Criteria for Evaluation/Критерии за
компетентност
Компетентност: а поддържа правилно нива и налягане на парата (за носене на котелна
Designated Training
оценяване
вахта)
Officer/In Service
Assessor
(Initials/Date)
Assessment o f boiler condition is
2.1
Safe operation of boilers
accurate and based on relevant
Безопасна експлоатация на котли
information available from local and
remote indicators and physical
inspections. The sequence and timing o f
adjustments maintains safety and optimum
efficiency/Оценката за състоянието на
котела е точна и е основана на
уместна информация налична от
локални или дистанционни индикатори
и физически
проверкил.Последователността и
времето за настройки поддържа
безопасността и оптимална
ефективност.
Task
Task
Completed/Изпълнена
Completed/Изпълне
Advice on Areas for
задача
на задача
Task/Duty/Задача,задължение
Improvement/Съвети за области за
Supervising Officer/
Supervising Officer/
подобрение
Instructor (Initials/Date)
Instructor
(Initials/Date)
Assist with raising the temperature of fuel oil from cold to the
1
correct level/Да помага при повишаване на температурата на
горивото от студено до правилно ниво
2
Assist with filling a boiler and raising steam from cold/Да помага
прпри запълване на котел и подгрева на котела
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.3

.4
.5

.6

Assist with changeover from heavy fuel oil to distillate /Помага
при прехвърляне от ТДГ на дистилат operation/Да помага
при преминаване от мазут на газьол
Assist with changeover from distillate to heavy fuel oil
operation/Да помага при смяна от газьол на мазут
Admit steam to a line or system, taking all precautions against
thermal and pressure shock and the avoidance of water
hammer/развежда пара без да причини хидравлични или
топлинни удари
Check the security of steam pipes and provision for
expansion/Проверява сигурността на паропроводи и
възможността за разширение

.7

Check that steam traps and drains are functioning/Проверява, дали
кондензното гърне и дренажи работят добре

.8

Close down a steam line, observing procedure for draining/Да
затваря паропровод, спазвайки процедурите за източване

.9

Check quality of combustion, noting: /Проверява качеството на
горене, отбелязвайки:
Smoke from the funnel /Дим от димохода
Clarity around the flame /Чистота около пламъка
Flame shape, size and colour/Форма на пламъка,размер
и цвят
Excess air, C02/CO readings /Излишен въздух, данни за
СО2/СО
Carbon and unburnt fuel deposits/Въглерод и неизгорели
горивни наслагвания
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Ref
No
2.

2.1

Training/Обучение
Competence:Maintain the correct levels and steam pressures (for keeping a boiler watch)
Компетентност: Поддържа правилни нива и налягане на парата

.10

Assessment o f boiler condition is accurate
and based on relevant information available
from local and remote indicators and
physical inspections. The sequence and
timing o f adjustments maintains safety and
optimum efficiency/ Оценката за
състоянието на котела е точна и е
основана на уместна информация
налична от локални или дистанционни
индикатори и физически
проверкил.Последователността и
времето за настройки поддържа
безопасността и оптимална
ефективност.

Safe operation of boilers (continued)
Безопасна работа на котли - продължение

Task/Duty/Задача, задължения

Criteria for Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Пока
зана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor
(Initials/Date)

Task
Completed/Изпълне
на задача
Supervising Officer/
Instructor
(Initials/Date)

Advice on Areas for
Improvement/Съвети

Task
Completed/Изпълн
ена задача
Supervising Officer/
Instructor
(Initials/Date)

Check returns from heating coils and other possible sources of
contaminated feedwater/Проверява завръщащият се конденз от
нагревателните тръби и други възможни източници за замърсена
питателна вода

.11
Assist with checking the correct functioning of all boiler condition
indicators and alarms/Помага при проверка на правилната работа на
всички индикатори и аларми за състоянието на котела
.12

Assist with changing and overhauling burners/Помага при смяна и
ремонт на горелките

.13

Check that correct boiler water level is maintained/Проверява
поддръжката на правилно ниво на водата в котела
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.14

.15

Understand the effect of varying the temperature of circulating
water/Разбира влиянието на промяната на температурите на
циркулиращата вода
Assist with taking a boiler out of service/Помага при извеждане на
котел от експлоатация
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Ref
No
3.

3.1

Training/Обучение
Competence: Operate emergency equipment and apply emergency
Procedures
Компетентност: Да работи с аварийно оборудване и прилага аварийни процедури

Demonstrate emergency duties/Показва изпълнение на задължения при авариййност

Task/Duty/Задача, задължение

.1

.2

Task
Completed/Изпълн
ена задача
Supervising Officer/
Instructor
(Initials/Date)

Criteria for Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/По
казана
компетентност
Designated
Training Officer/In
Service Assessor
(Initials/Date)

Initial action on becoming aware o f an
emergency or abnormal situation conforms with
established procedures. Communications are
clear and concise at all times and orders are
acknowledged in a seamanlike
manner/Първите действия при узнаване за
авария или абнормална ситуация са в
съответствие с установените процедури.
Общуването е ясно и кратко по всяко време
и заповедите се потвърждават според
морската практика

Advice on Areas for Improvement/Съвети

Task
Completed/Изпъл
нена задача
Supervising
Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Take correct action during emergency drills: /Предприема правилни
действия при аварийни тренировки
Fire drill/Тренировка за пожар
Black out drill/Тренировка за загуба на захранване

.3

Abandon ship drill/Тренировка за напускане на кораба

.4

Rescue from an enclosed space/Спасяване от затворено
помещение

.5

Assist with use of main engine local control and emergency
manoeuvring/Помага при използване на местно управление на ГД и
аварийно маневриране

.6

Assist with procedure for returning main engine to normal
running/Помага при процедурата за връщане на ГД към нормална
работа
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.7
.8

.9

.10

Assist with a drill for emergency running procedures/Помага при
тренировка за процедури за аварийна работа
Demonstrate knowledge of steering gear emergency operation/Показва
познания за аварийна работа на рулева машина
Participate in an emergency response exercise for controlling spillage of
oil on board/Участва в упражнение за реагиране при маслен разлив на
борда
Participate in drill for clean-up of hazardous cargo spillage/Участва в
тренировка за почистване на разпилян опасен товар

.11
Participate in an emergency response exercise for water ingress, e.g. in
case of collision, stranding or grounding/Участва в упражнение за бързо
реагиране при проникване на вода, като при сблъсък, засядане
.12

.13

Explain the operation of rocket line throwing apparatus/Обяснява
работата на апарата за изхвърляне на ракети

Assist with the inspection and maintenance of life saving appliances,
launching davits and gear/Помага при проверка и поддръжка на
животоспасяващи средства, лодбалки и механизми
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Ref
No
3.

3.1

Training
Competence: Operate emergency equipment and apply emergency рrocedures
Компетентност: Да работи с аварийно оборудване и прилага аварийни процедури

Criteria for Evaluation/Критерии за
оценяване

Demonstrate emergency duties (continued)
Показва изпълнение на задължения при авариййност - продължение

Initial action on becoming aware o f
an emergency or abnormal situation
conforms with established procedures.
Communications are clear and concise
at all times and orders are
acknowledged in a seamanlike
manner/Първите действия при
узнаване за авария или абнормална
ситуация са в съответствие с
установените процедури.
Общуването е ясно и кратко по
всяко време и заповедите се
потвърждават според морската
практика

Task/Duty/Задача,задължение

.14
.15

.16

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Advice on Areas for
Improvement/Съвети

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)

Task
Completed/Изпълнене
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Assist with the routine maintenance of a lifeboat engine/Помага
при рутинна поддръжка на двигателя на спас. лодка
Participate in an emergency first aid drill at sea/Участва в
тренировка за оказване на първа мед. помощ на море
Demonstrate a basic understanding of first aid principles: /Показва
разбиране на принципите за оказване на първа помощ
Stopping bleeding/Кръвоспиране

.17

Treatment of suffocation/drowning/Действия при
задушаване` удавяне

.18

Placing casualty in the recovery position/Поставяне на
пострадалия в положение за възстановяване
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.19

Demonstrate how to handle a casualty in shock/Показва как да
действа при пострадал от шок

.20

Demonstrate procedures for dealing with heat stroke/Показва
процедури за действия при топлинен удар

.21

State procedure for dealing with a casualty of electric
shock/Посочва процедура за действие при електр. удар

.22

Demonstrate procedure for treating burns/Лечение изгаряния

.23

Demonstrate use of safety harness and line/Демонстрира
употреба на спасителна люлка и въже

3.2

Use escape routes from machinery spaces
Използване на спасителни маршрути от машинни помещения

.1

.2

.3

Initial action on becoming aware o f
an emergency or abnormal situation
conforms with established procedures.
Communications are clear and concise
at all times and orders are
acknowledged in a seamanlike
manner/Първите действия при
узнаване за авария или абнормална
ситуация са в съответствие с
установените процедури.
Общуването е ясно и кратко по
всяко време и заповедите се
потвърждават според морската
практика

Locate and demonstrate use of the escape routes from machinery
spaces/Локализира и демонстрира използване на аварийни
пътища в машинни помещения
Identify location of all emergency escape breathing devices
(EEBDs)/Познава местата на всички дихателни апарати за
авариййно спасяване
Demonstrate donning and use of emergency escape breathing
device set/Демонстрира обличане и употреба на дихателен
комплект за авариййно напускане
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.4

Participate in a search and rescue drill from a machinery
space/Участва в тренировка за търсене и спасяване в машинно
помещение
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3.3

Demonstrate familiarity with the location and use of fire-fighting
equipment in the machinery spaces/Показва, че е запознат с мястото и употребата на
противопожарно оборудване в машинните помещения

.1

Assist with routine testing and maintenance of: /Помага в рутинни
тестове и поддръжка на:
Fire pumps/Пожарни помпи
Fire flaps/Пожарни клапи

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9

.10

Initial action on becoming aware o f
an emergency or abnormal situation
conforms with established procedures.
Communications are clear and concise
at all times and orders are
acknowledged in a seamanlike
manner/Първите действия при
узнаване за авария или абнормална
ситуация са в съответствие с
установените процедури.
Общуването е ясно и кратко по
всяко време и заповедите се
потвърждават според морската
практика

ER fire extinguishing system and equipment/Противопожарни
системи и оборудване
Understand use and assist in the maintenance of: /Разбира употребата
на и помага в поддръжката на:
Portable foam extinguisher/Преносим пенен пожарогасител
Portable C02 extinguisher/Преносим СО2 пожарогасител
Portable dry powder extinguisher/Преносим пожарогасител
сух прах
Perform fire patrol duties/Изпълнява задължение по патрулиране за
пожар
Participate in an emergency response exercise for fire at sea and in
port/Участва в упражнение за реагиране при пожар на море и в
пристанището
Assist with the testing of the following systems, where fitted:/Помага
при тестването на следните системи:
Fixed automatic sprinklers/Стационарни автоматични
спринклери
Fixed steam systems/Стационарни парни системи

.11

Fixed foam extinguishers/Стационарни пенни гасители

.12

Fixed C02 systems/Стационарни СО2 системи
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.13

Fire flaps and dampers/Пожарни клапи и демпери

.14

Automatic and manual fire doors/Автомотични и ръчно
задвижвони противопожарни врати
Emergency shut off valves, pump stops and main engine
stops/Авариййни спирателни клапани,изключватели на
помпи и ГД

.15
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Ref
No
3.

3.4

Training
Competence: Operate emergency equipment and apply emergency
Procedures/ Компетентност:Да работи с аварийно оборудване и прилага аварийни
процедури
Demonstrate familiarity with the location and use of fire-fighting
equipment in the machinery spaces (continued)/ Показва, че е запознат с мястото и
употребата на противопожарно оборудване в машинните помещения

Task/Duty/Задача,задължение

.16

.17

.18

.19
.20

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)

Initial action on becoming aware o f an
emergency or abnormal situation
conforms with established procedures.
Communications are clear and concise at
all times and orders are acknowledged in
a seamanlike manner/Първите
действия при узнаване за авария или
абнормална ситуация са в
съответствие с установените
процедури. Общуването е ясно и
кратко по всяко време и заповедите
се потвърждават според морската
практика
Advice on Areas for
Improvement/Съвети

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Demonstrate use of equipment in the fire-fighter's
outfit/Демонстрира употреба на оборудване в противопожарен
костюм
Describe the operation of the fixed fire extinguishing
system/Описва работата на стационарна противопожарна
система
Demonstrate the procedures and precautions required for entry into
an enclosed space/Демонстрира процедури и предпазни мерки за
влизане в затворено помещение
Demonstrate donning and use of breathing apparatus
sets/Демонстрира поставяне и употреба на дихателен комплект
Demonstrate donning and use of protective clothing and
equipment/Демонстрира обличане и използване на защитно
облекло и оборудване
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SECTION 7 TASKS FOR RATINGS QUALIFYING AS
ABLE SEAFARER ENGINE

РАЗДЕЛ 7: ЗАДАЧИ ЗА МОРЯЦИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ЗА
МАШИННИ БОЦМАНИ

The training tasks for Able Seafarer Engine which follow may be completed
alongside watch rating tasks for Marine Engineering at the Support Level in
Section 6. This may assist in the early achievement of Able Seafarer Engine
certification./
The STCW competence standards for Able Seafarer Engine reflect the broader
work of engine ratings and include additional competences in engineering plus
competences for three additional Support Level functions:
Electrical, Electronic and Control Engineering
Maintenance and Repair at the Support Level/
Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons on Board/

Задачите за обучение за моряци машинно отделение, които следват, може да
бъдат изпълнени заедно със задачите за вахтени моряци за морско инженерство
на експлоатационно ниво в част 6. Те могат да помогнат за ранно постигане на
сертификация за правоспособен моряк машинно отделение.
STCW стандартите за компетентност за правоспособни моряци машинно отделение
отразяват по-широкия мащаб натяхната работаи включват допълнителни
компетентности в инженерство плюс компетентности за три допълнителни функции
на изпълнителско ниво:
Електроинженерство
Поддръжка и ремонт
Контрол на работата на кораба и грижа за лицата на борда
Изискванията за сертифициране на правоспособен моряк машинно отделение са
определени в STCW Regulation III/5
Правило ІІІ/5
Задължителни минимални изисквания за сертифициране на моряци като
правоспособни моряци машинно отделение в МО с вахтен режим или определени да
извършват задължения в периодично безвахтено МО
1. Всеки правоспособен моряк МО, работещ на кораб на море , задвижван от основна
задвижваща машина от 750kW пропулсивна мощност или повече, трябва да е
надлежно сертифициран.
.1 Всеки кандидат за сертифициране трябва:
.2 да отговаря на изискваниьята за сертифициране като моряк , част от вахта в МО с
вахтен режим или определен да изпълнява функции в периодично безвахтено МО
.3 докато е квалифициран да работи като моряк, чяаст от машинна вахта, да има
одобрен морски стаж в машинно отделение от:
.3.1 не по-малко от 12 месеца, или
3.2 не по-малко от 6 месеца и да е завършил одобрено обучение, и
4. да отговаря на нормите за компетентност, определени в section A-lll/5 of the STCW
Code. Chart,.Обобщаваща таблица за задачите може да намерите в част 8, в която
таблица обучаемият може да отбелязва изпълнените задачи.

The requirements for certification of Able Seafarers Engine are set out in STCW
Regulation III/5:
Regulation III/5
Mandatory minimum requirements for certification of ratings as Able Seafarer
Engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a
periodically unmanned engine-room
1. Every Able Seafarer Engine serving on a seagoing ship powered by main
propulsion machinery of 750kW propulsion power or more shall be duly
certificated.
Every candidate for certification shall: .
.1
be not less than 18 years of age;/да е на най-малко 18 г
.2
meet the requirements for certification as a rating forming part of a watch in
a manned engine-room or designated to perform duties in a
periodically unmanned engine-room;
.3
while qualified to serve as a rating forming part of an engineering watch,
have approved seagoing service in the engine department of:
.3.1 not less than 12 months, or
.3.2 not less than 6 months and have completed approved training; and
.4
meet the standard of competence specified in section A-lll/5 of the STCW
Code. A Task Summary Chart, which trainees can tick off as they complete their
on board training tasks, can be found in Section 8./
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FUNCTION: MARINE ENGINEERING AT THE SUPPORT LEVEL (ABLE
ФУНКЦИЯ:МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННО НИВО
SEAFARER ENGINE)
(МАШИНЕН БОЦМАН)
Ref
Competence
Training/Обучение
No
Demonstrated/Пока
зана
4.
Competence: Contribute to a safe engineering watch/Компетентност:Съдейства за безопасна
Criteria for
компетентност
машинна вахта
Evaluation/Критерии за
Designated Training
оценяване
Officer/In Service
Assessor
(Initials/Date)
Communications are clear and
4.1
Ability to understand orders and to communicate with the officer of the watch in matters relevant to
concise/Комуникацията е ясна и
watchkeeping duties/Способност да разбира заповеди и да общува с дежурния механик във
кратка
връзка с вахтените задължения
Task
Task
Completed/Изп
Completed/Изпълн
ълнена задача
Advice on Areas for
ена задача
Supervising
Supervising Officer/
Task/Duty/Задача,задължение
Improvement/Съвети в области,
Officer/
Instructor
нуждаещи се от подобрение
Instructor
(Initials/Date)
(Initials/Date)
.1
Understand orders for testing and preparing for sea: /Разбира заповеди за тестване и
подготовка за море:
Steering system /Рулева машина
Telegraphs/Телеграфи
Auxiliary plant and equipment/Спомагателна машина и оборудване
Main engine manoeuvring (list others):/Маневриране ГД (изброени други)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
.2
Understand and communicate orders/Разбира и предава заповеди
.3
Understand the need to promptly seek clarification and confirmation if an officer's order
is unclear or contrary to safe practice/Разбира необходимостта незабавно да иска
разяснение и потвърждение, ако заповедта на офицер е неясна или в разрез с
безопасна практика
.4
Play an effective role as a team member at all times/ Участва ефективно като член на
екип през цялото време
Maintenance, handover and relief
4.2
Procedures for the relief, maintenance and handover of a watch/Процедури за смяна, носене и
of the watch is in conformity with
предаване на вахта
acceptable practices and Safety
Management System (SMS)
procedures/Носенето, приемане и
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предаването на вахта са в
съответствие с приемливите
практики и Системата за
Управление на Безопасността
.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

4.3

.1

Consistently arrive on watch appropriately dressed, fit for duty and on time/Винаги
пристига за вахта подходящо облечен, годен за изпълнение на задълженията и
навреме.
Receive and pass on information relevant to watch duties clearly during:/Получава и
предава информация относно вахтените задължения ясно по време на:
UMS control operation/UMS /Безвахтено/ управление
Bridge control operation/Управление от мостика
Seek clarification if unsure on any matter when taking over watch (at sea, at anchor, in
port)/Търси разяснение, ако е несигурен за нещо когато поема вахта (на море,на
котва,в пристанище)
Understand procedures to be followed during: UMS control operation/Разбира
процедурите, които трябва да се изпълняват по време на:UMS/Безвахтено/ управление
Bridge control operation/Управление от мостика
Check normal operation of automatic control and monitoring systems/Проверява
нормалната работа на системите за автоматизирано управление и наблюдение
Perform routine ER rounds and report or log rounds as appropriate/Изпълнява рутинни
обходи на МО и докладва или вписва обходите, както е подходящо
Understand the need to refuse to hand over the watch if there is reason to believe that the
relief is not capable of carrying out watchkeeping duties effectively/Разбира
необходимостта да откаже да предаде вахта, ако има причина да вярва, че сменящия
го не е способен да изпълнява вахтените си задължения ефективно.
Information required to maintain a safe watch/Информация, необходима за
поддържане на безопасна вахта

Maintenance, handover and
relief of the watch is in
conformity with acceptable
practices and
procedures/Носене,
предаване и приемане на
вахтата е в
съответствие с приетите
практики и процедури/
Носенето, приемане и
предаването на вахта са в
съответствие с
приемливите практики и
Системата за Управление
на Безопасността

In port, maintain watch as per instructions/В пристанище, носене на
вахта според инструкциите
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.2
.3
.4

.5
.6

Check starting air compressor and starting air system/Проверяване на
компресора за стартов въздух и системата за стартов въздух
Check for safety hazards on plates, walkways and access points/Проверка
за опасности по плоскости, пътеки и места за достъп
Assist with the opening, closing and securing of engine room and
machinery hatches/Помага при отваряне, затваряне и закрепване на
люкове на МО и машини
At anchor, maintain watch as per instructions/На котва, носи вахта
според инструкциите
Call for assistance if alarms or unusual demands arise from operational
circumstances/Извиква помощ, ако се задейства сигнал или изникнат
необикновени нужди от работни обстоятелства

.7

Assist with shut down of main engines when finished with
engines/Помага при спиране на ГД когато се приключва с работата на
ГД

.8

Assist with shut down of auxiliary systems when finished with
engines/Помага при спиране на спомагателни системи когато се
приключва работа с машините
Conduct boiler water tests and report results/Извършва тест с котелна
вода и докладва резултата

.9
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Ref
No
5.

5.1

Training/Обучение
Competence: Contribute to the monitoring and controlling of an engine-room
watch/Компетентност: Съдейства за наблюдение и контрол на машинна вахта
Basic knowledge of the function and operation of main propulsion and auxiliary
machinery/Основни познания за функцията и работата на главна пропулсивна
машина и спомагателните

Task/Duty/Задача,задължение

.1

.2

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

The frequency and extent of
monitoring of main propulsion and
auxiliary machinery conforms with
accepted principles and
procedures/Честотата и
обхвата на наблюдение на
главна пропулсивна и
спомагателни машини
съответства на приетите
принципи и процедури
Advice on Areas for
Improvement/Съвети в области
за подобрение

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Assist with steering gear checks with bridge prior to
operation/Помага при тестване на рулева машина от мостика
преди работа
Trace out and describe the following systems: /Проследява и
описва следните системи:
Main engine fuel system/Горивна система ГД

.3

Main engine lubricating oil system/Мазилна система
ГД

.4

Main sea water cooling system/Главна система
охлаждане морска вода

.5

Assist with preparations of engine room machinery for
manoeuvring/Помага при подготовка на машините в МО за
маневриране

.6

Assist in manoeuvring the main engine from the engine-room
control position, including starting, stopping and reversing/
Помага при маневриране с ГД от контрол в МО, вкл.
стартиране, спиране и реверсиране.
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.7

.8

.9

.10

.11

Understand the procedure for controlling the main engine from
the emergency manoeuvring position(s), including
start/stop/reverse or CPP or reverse clutch operation/Разбира
процедурата за управление на ГД от мястото за аварийно
управление, вкл. стартиране,спиране,реверсиране или чрез
винт с променлива стъпка, или работа с реверсивен
съединител
Under supervision, respond to instructions from the bridge and
operate the main engine controls during periods of
manoeuvring/Под наблюдение, реагира на инструкции от
мостика и задийства управлението на МО по време на
маневриране
Carry out post start-up checks of main engine and
shafting/Извършва следстартови проверки на ГД и валовете.

Under supervision, adjust main engine and auxiliary machinery
for sea passage/Под наблюдение, настройва ГД и
спомагателните за морски преход.
Under supervision, change over from HFO to distillate
operations/Под наблюдение, прехвърля от работа на тежко
корабно гориво на леко корабно гориво

.12

Under supervision, change over from distillate to HFO
operations/Под наблюдение, прехвърля на работа от леко на
тежко корабно гориво

.13

Trace out and describe the following systems: /Проследява и
описва слиедните системи:
Auxiliary steam system/Спомагателна парна система

.14

Diesel engine water cooling systems/Водоохлаждаща
система дизелов двигател

.15

.16

Change over main and standby compressor to normal running
mode/Превключва главен и резервен компресор на нормален
работен режим
Change over to standby duties for pumps/Превключва помпи на
стендбай
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.17
.18
.19
.20

Under supervision, start up sewage system/Под наблюдение,
запуска система за отпадни води
Conduct routine operations on potable fresh water
service/Изпълнява рутинна дейност на система питейна вода
Understand routine operations for pumping bilges/Разбира
рутинните дейности за шзпомпване на сантинни води
Check exhaust pipes for leakage: /Проверява изпускателни
тръби за течове:
Main engines/ГД

.21

Auxiliary engines/Спомагателни двигатели

.22

Emergency engines/Аварийни двигатели

.23

.24

Operate auxiliary heating boilers including combustion
system/Работи със спомагателни нагревателни котли вкл.
горивна система
Assist with routine tests on: /Помага при редовни тестове на:
Engine cooling water/Охлаждаща вода двигател

.25

Fuel oil/Гориво

.26

Lube oil/Смазочно масло

.27
.28
.29

.30

.31

Monitor operations of lube oil and fuel oil purifiers/Наблюдава
работата на устройствата за пречистване на масло и гориво
Under supervision, conduct feedwater treatment/Под
наблюдение, извършва обработка на захранваща вода
Adjust feedwater treatment according to test findings and
instruction from a senior officer/Регулира обработката на
захранваща вода в зависимост от резултатите на пробите и
инструкциите от старши офицер
Check the correct functioning of all boiler condition indicators
and alarms/Проверява правилната работа на всички
индикатори и аларми за състоянието на котлите
Engage, disengage and operate turning gear/Задейства,
изключва и работи с въртящи механизми
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Ref
No
5.

5.2

Training/Обучение
Competence: Contribute to the monitoring and controlling of an engine-room
watch/Компетентност:Съдейства за наблюдение и контрол в машинна вахта
Basic understanding of main propulsion and auxiliary machinery pressures,
temperature and levels/Основни понятия за налягания и нива по главното
задвижване и спомагателни механизми

Task/Duty/Задача, задължение

.1

.2

.3

.4

.5

.6

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Демонстрирана
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

Deviations from the norm are
identified. Unsafe conditions or
potential hazards are promptly
recognized, reported and rectified
before work continues/Открива
отклонения от
нормите.Навреме открива
състояния на необезопасеност
и потенциални опасности,
докладва и отстранява преди
да продалжи работа.
Advice on Areas for
Improvement/Съвети за
области за подобрение

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Carry out routine watchkeeping duties, checking the correct
functioning of automatic control and monitoring
systems/Изпълнява рутинни вахтени задължения,
проверява правилното функциониране на системите за
автоматичен контрол и наблюдение.
Monitor and report main engine cooling water
temperature/Наблюдава и докладва температурата на
охлаждащата вода на ГД
Understand the range and deviation of temperatures of
engine cooling water intake and outflow/Разбира диапазона
и отклонението на температурата на охлаждащата вода
ГД на входа и изхода
Understand the need to maintain normal temperatures in
circulating water/Разбира необходимостта да поддържа
нармална температура на циркулиращата вода.
Assist with routine main engine jacket cooling water
tests/Помага в тестовете на охлаждащата вода на
цилиндрите на ГД
Monitor and report main engine oil pressure and
temperature/Наблюдава и докладва налягането и
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температурата на маслото на ГД
.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

Understand the range and deviation of temperatures and
pressures of engine lube oil systems/Разбира обхвата и
отклоненията на температурите и наляганията в
системите за смазочно масло на двигателя
Have a knowledge of the system valve positions for normal
running/Познава положението на клапаните за нормална
работа
Assist in carrying out routine testing of main engine safety
trips and alarms/Помага за извършване на рутинни
тестове на предпазни релета и еларми на ГД
Check and report fuel service tank level and water
content/Проверява и докладва нивото на горивото в
работния танк и съдържанието на вода
Check and report auxiliary engine cooling water
temperature/Проверява и докладва температурата на
охлаждащата вода на спомагателния двигател
Check and report auxiliary engine oil pressure and
temperature/Проверява и докладва налягането и
температурата на маслото в спомагателния двигател
Assist in carrying out routine testing of auxiliary boiler
safety trips and alarms/ Помага при рутинно тестване на
предпазните релета и аларми на спомагателния котел
Under supervision, blow down gauge glasses and perform
checks on the correct boiler water level indication/ Под
наблюдение продухва стъклата на уредите и извършва
проверки на индикацията за ниво на водата в котела
Assist in preparations to run an evaporator/fresh water
generator/ Помага в ходготовката за пуск на
изпарител/генератор за прясна вода
Assist in tests and conditioning for purity of potable fresh
water/Помага в тестове и обработка за чистота на прясна
питейна вода
Check normal operation of ship's AC plant/Проверява
нормалната работа на корабната климатизационна
система
Assist with shut down and secure refrigeration/AC
plant/Помага при спиране и осигуряване на хладилен
агрегат и климатизация
Carry out correct cleaning procedures for AC
filters/Изпълнява правилно процедурите по почистване
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на филтрите на климатизаторната уредба
.20

.21

.22

.23

Ref
No
6.

6.1

Understand the need for logging (in accordance with
MARPOL) of any refrigerant gas recharge/Разбира
необходимостта от записване на всяка смяна на хладилен
агент (според MARPOL)
Check crankcase oil mist detector and understand the need
f&r action to be taken in case of an alarm/Проверява
детектора за маслени пари в картера и осъзнава
необходимостта от предприемане на мерки при
сигнализация
Demonstrate a knowledge of the normal operations of
governors/Показва, че познава нормалната работа на
регулаторите
Demonstrate a knowledge of pressure tank safety devices/
Показва, че познава предпазните устройства на танкове
под налягане

Training/Обучение
Competence: Contribute to fuellinf and oil transfer operations/Компетентност:Помага
при зареждане с гориво и операции по прехвърляне
Knowledge of the function and operation of fuel system and oil transfer operations,
including preparations for fuelling and transfer operations/Познава функциите и
работата на горивната система и операции по прехвэрляне, вкл. подготовка за
зареждане с гориво и прехвърляне

Task/Duty/Задача, задължение

.1

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

Transfer operations are carried
out in accordance with
established safety practices and
equipment operating
instructions/Операциите по
прехвърляне се извършват в
съответствие с установените
практики за безопасност и
инструкции за работа на
оборудването
Advice on Areas for
Improvement/Съвети в
области, нуждаещи се от
подобрение

Task Completed
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Open up lines to tanks in preparation for fuel transfer/Отваряне
на тръбопроводи до танкове в подготовка за прехвърляне на
гориво
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.2
.3

.4

.5

Use cross connections, where appropriate/Използва кръстосани
връзки, където е необходимо
Conduct routine operations for lining up and receiving fuel
oil/Извършва рутинни операции за включване и получаване
на течно гориво
Have knowledge of and observe pollution prevention
Requirements/Познава и съблюдава изискванията за
предотвратяване на замърсяване
For an internal fuel transfer, prepare for and carry out fuel oil
transfer, as instructed/За вътрешно прехвърляне на гориво,
подготвя се и извършва прехвърлянето, според инструкциите

6.2

Knowledge of the function and operation of fuel system and oil transfer operations,
including procedures for connecting and disconnecting fuelling and transfer
hoses/Познава функциите и работата на горивната система и операции по
прехвърляне, вкл. процедури за свързване и разкачване на шланговете за
зареждане и прехвърляне.

.1

As a team member, check correct connection and disconnection of
fuel transfer hose/ Като член на екип, проверява правилните
връзки и разкачвания на шлангове за прехвърлане на гориво
Check MARPOL sampler is correctly connected and sample
taken/Проверява дали устройството за проби по MARPOL е
правилно свързано и дали се взема проба
As a team member, drain transfer hose before disconnection/Като
член на екип, източва шланга за прехвърляне преди
разкачване

.2

.3

6.3

Knowledge of the function and operation of fuel system and oil transfer
operations, including procedures relating to incidents that may arise during
fuelling or transferring operation/Познава функциите и работата на горивната
система и операциите по прехвърляне на гориво, вкл. процедурите, свързани с
инциденти, които може да възникнат по време на зареждане или прехвърляне на
горива.

The handling of dangerous,
hazardous and harmful liquids
complies with established safety
practices. Communications
within the operator's area of
responsibility are consistently
successful/Работата с опасни и
вредни течности отговаря на
установените практики за
безопасност.Комуникациите в
рамките на отговорностите
на оператора са успешни.

The handling of dangerous,
hazardous and harmful liquids
complies with established safety
practices. Communications within
the operator's area of
responsibility are consistently
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successful/ Работата с опасни и
вредни течности отговаря на
установените практики за
безопасност.Комуникациите в
рамките на отговорностите
на оператора са успешни.
.1

Demonstrate a knowledge of spill containment and clean up
procedures during transfer operations/Покава, че е запознат с
процедурите за ограничаване на разливи и почистване по
време на операции по прехвърляне на гориво

.2

Raise the temperature of fuel oil in storage tanks from cold to the
correct level/Повишава температурата на горивото в танкове
за съхранение от студени до правилни нива

.3

Demonstrate shut down/Демонстрира изключване

.4

Use holding tanks/Използва танкове за съхранение

6.4

Knowledge of the function and operation of fuel system and oil transfe operations,
including securing from fuelling and transfer operations/Познава функциите и
работата на горивната система и операциите по прехвърляне на гориво, вкл.
осигурява затваряне след операции по зареждане и прехвърляне на гориво

.1

Secure and tag valves on completion of bunkering/Затваря
обозначените кранове при завършване на бункероване
Secure blank on deck manifold/Затваря заглушката на
палубния колектор
Knowledge of the function and operation of fuel system and oil transfer operations,
including ability to correctly measure and report tank levels/Познава функцията и
работата на горивната система и операзиите по прехвърляне на гориво, вкл. да
може правилно да измерва и докладва нивата на танковете

.2
6.5

.1
.2

The handling of dangerous,
hazardous and harmful liquids
complies with established safety
practices. Communications within
the operator's area of
responsibility are consistently
successful

The handling of dangerous,
hazardous and harmful liquids
complies with established safety
practices. Communications within
the operator's area of
responsibility are consistently
successful

Sound bilges and record information/Измерва сантини и
докладва информацията
Take fuel oil tank ullages and record tank levels using gauging
equipment/Измерва свободния обем на горивните танкове
използвайки измервателни уреди
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.3
.4

.5

Ref
No
7.

7.1

Using tape take fuel oil soundings and record tank levels/Като
използва лента, измерва танковете и докладва ниво
Transfer fuel oil from bunker tanks to service tanks to correct
levels as instructed/Прехвърля гориво от бункерни танкове в
работни до необходими нива, според инструкцията
Drain water/sludge from settling tanks/Източва вода/утайка от
утаителни танкове

Training/Обучение
Competence: Contribute to bilge and ballast operations/Компетентност:Помага при
сантинни и баластни операции
Knowledge of the safe function, operation and maintenance of the bilge and ballast
systems, including reporting incidents associated with transfer operations/ Познава
безопасната работа и поддръжка на сантинни и баластни системи, вкл. докладва
инциденти, свързани с операции по прехвърляне

Task/Duty/Задача, задължение

.1

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Демонстрирана
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

Operations and maintenance are
carried out in accordance with
established safety practices and
equipment operating instructions
and pollution of the marine
environment is avoided.
Communications within the
operator's area of responsibility
are consistently
successful/Операциите и
поддръжката се извършват в
съответствие с установената
практика за безопасност и
инструкциите за работа с
оборудването , и избягва
замърсяване на околната
среда.Комуникациите в
рамките на областта на
отговорност винаги са
успешни.
Advice on Areas for
Improvement/Съвети за
области за подобрение

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Recognise that clean ballast water tanks may contain oily
water due to leakage or unknown contamination/Осъзнава,
че чистата баластна вода може да съдържа маслена вода
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.2

.3

.4

.5

7.2

.1
.2

.3

.4

поради теч или неизвестно замърсяване
Understand that any oil or oily water pumped or leaking into
harbour/dock must be promptly reported/Разбира, че масло
или маслена вода, изпомпвани или изтичащи в
пристанище/док трябва незабавно да бъдат докладвани
Understand that tank transfers should only be executed on the
instructions of an officer/Разбира, че прехвърляния между
танкове трябва да се извършват само след нареждане на
офицер
Assist in the operation of the bilge pumping system including
the oily water separator, and assist in completion of
necessary records/Помага при работа със системата за
изпомпване на сантини , вкл. сепаратора за маслени
води, и помага при попълване на необходимите данни.
Check and clean tank suctions, strum boxes, bilges and
wells/Проверява и почиства смукатели на танкове,
филтърните кутии, сантини и кладенци
Knowledge of the safe function, operation and maintenance of the bilge and ballast
systems, including ability to correctly measure and re tank levels/Познава безопасните
функции, работа и поддръжка на сантинни и баластни системи, вкл. да може
правилно да измерва и докладва нивата на танковете

Communications within the
operator's area of responsibility
are consistently
successful/Комуникацията в
сферата на отговорност на
оператора винаги успешна

Sound bilges and record information/Измерва сантини и
записва информация
Take and report tank soundings manually and using gauging
system/Прави замервания на танкове ръчно и с
измервателни уреди и докладва
Assist in pumping bilges in compliance with MARPOL
pollution prevention regulations and requirements/Помага в
изпомпване на сантини в съответствие с правилата за
предотвратяване на замърсяване на MARPOL
As instructed transfer/flood ballast water tanks to correct
levels/Както му е наредено, прехвърля/запълва танкове за
баластна вода до необходимите нива
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Ref
No

Training/Обучение

8.

Competence: Contribute to the safe operation of equipment and machinery
Компетентност: Съдейства за безопасната работа на оборудване и машини

8.1

Safe operation of equipment, including: valves and pumps
Безопасна работа на оборудване, вкл. : кранове и помпи

Task/Duty/Задача, задължение

.2

Assist an officer with: /Помага на офицер при:
Ballasting/Баластиране
Deballasting/Дебаластиране

.3

Stripping tanks/Изпразване на танкове

.4

Operate a lube oil purifier/Работи с масления сепаратор

.5
.6

Operate a fuel oil purifier/separator/Работи с пречиствателя/сепаратора на
горивото
Operate positive displacement pump/Работи с бутална помпа

.7

Operate a centrifugal pump/Работи с центробежна помпа

.8

Start-up and put on line the emergency compressor/Стартира и включва в линия
аварийния компресор

.1

Criteria for Evaluation/Критерии за
оценяване
Operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions. Communications within
the operator's area of responsibility
are consistently successful/
Операциите и поддръжката се
извършват в съответствие с
установената практика за
безопасност и инструкциите за
работа с оборудването , и избягва
замърсяване на околната
среда.Комуникациите в рамките на
областта на отговорност винаги са
успешни.
Task
Advice on
Completed/Изпъл
Areas for
нена задача
Improvement/
Supervising
Съвети за
Officer/ Instructor
области за
(Initials/Date)
подобрение

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)
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Start-up and put on line the emergency generator/Стартира и включва в линия
аварийния генератор

.9
.10
.11

Ref
No
8.

8.2

Start-up the emergency fire pump/Пуска аварийната противопожарна помпа
List other equipment you have operated:/Избройте друго оборудване, с което сте
работили:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Training/Обучение
Competence: Contribute to the safe operation of equipment and
machinery/Компетентност: Съдейства за безопасна работа на оборудване и
машини
Safe operation of equipment, including hoists and lifting equipment/Безопасна
работа на оборудване, вкл. лебедки и повдигащи механизми

Task/Duty/задача, задължение

.1
.2

Task
Completed/Изпъ
лнена задача
Supervising
Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

Operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions. Communications within
the operator's area of responsibility
are consistently successful/
Операциите и поддръжката се
извършват в съответствие с
установената практика за
безопасност и инструкциите за
работа с оборудването , и избягва
замърсяване на околната
среда.Комуникациите в рамките на
областта на отговорност винаги са
успешни.
Advice on Areas for
Improvement/Съвети за области за
подобрение

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Operate engine-room lifting gantry under supervision/Работи с
порталния кран на МО под наблюдение
Understand hoists and lifting equipment are limited by Safe
Working Load (SWL)/Разбира, че лебедките и поlдигащите
механизми имат ограничения според `Безопасен работен
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.3

.4
.5
8.3

.1

.2
.3

.4

.5

.6

товар`(SWL)
Identify SWL of chain blocks, shackles, slings, strops etc used
for lifting/ Познава SWL на телфери, шегели, ремъци и др. ,
използвани за повдигане
Assist with pulling main engine piston/Помага при
изваждането на бутало на ГД
Use stores crane for handling engine-room stores/Използва
складовия кран за работа със запасите на МО
Safe operation of equipment, including hatches, watertight doors, ports and
related equipment/Безопасна работа с оболудване, вкл. люкове, водоплътни
врати, отвори и свързано с тях оборудване

Operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions. Communications within
the operator's area of responsibility
are consistently successful/
Операциите и поддръжката се
извършват в съответствие с
установената практика за
безопасност и инструкциите за
работа с оборудването , и избягва
замърсяване на околната
среда.Комуникациите в рамките на
областта на отговорност винаги са
успешни.

Secure engine-room vents, vent shafts and fire flaps/Задрайва
вентилационните отвори на МО, вентилационни шахни и
пожарни клапи
Assist with removing crankcase doors/Помага при сваляне на
капаците на картера
Understand that rubber sealing on hatches, doors and ports
needs replacing periodically/Разбира , че гумените
уплътнители на люкове, врати и отвори се нуждаят от
пероидична подмяна
Rig guard wires, chains or fences at open hatch ways, floor
plates etc/Поставя предпазни въжета, вериги и огради пред
отворени люкове, подови плочи и др.
Understand dangers associated with remotely operated water
tight doors/Разбира опасностите , свързани с дистанционно
командвани водоплътни врати
Open and close water tight doors including bow, stern and shell
doors/Отваря и затваря водоплътни врати вкл. на носа,
кърмата и бордовете
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8.3

Ability to use and understand basic crane, winch and hoist signal
Способност да използва и разбира основни сигнали за работа с
кран, винч и лебедка.

.1

Understand and demonstrate use of commonly used hand signals
for control of lifting appliances and winches/Разбира и
демонстрира употреба на често използвани сигнали с ръце за
управление на повдигащи устройства и венчове
Understand that in different cultures signals commonly used may
differ/Разбира, че в различни култури често използваните
сигнали може да се различават
Understand the need to agree signals to be used and which person
in a team is in control of lifting operation/Осъзнава
необходимостта да се установи кои сигнали ще се използват
и кой човек в екипа контролира операцията по повдигане

.2

.3

Operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions. Communications within
the operator's area of responsibility
are consistently successful/
Операциите и поддръжката се
извършват в съответствие с
установената практика за
безопасност и инструкциите за
работа с оборудването , и избягва
замърсяване на околната
среда.Комуникациите в рамките на
областта на отговорност винаги са
успешни.
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FUNCTION: electrical, electronic and control engineering at the support level (for ratings as
able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a
periodically unmanned engine-room)/
Ref
Training/Обучение
No
9.
Competence: Safe use of electrical equipment/Компетентност:Безопасна
употреба на електраческо оборудване
9.1

Safe use and operation of electrical equipment, including safety precautions
before commencing work or repair/Безопасна работа с електрическо
оборудване, вкл. предпазни мерки за безопасност преди започване на работа
или ремонт

Task/Duty/Задача, задължение

.1

.2

.3

.4

.5

.6

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

ФУНКЦИЯ: Електроинженерство на експлоатационно ниво (за
моряци като правоспособни моряци МО или определени да
изпълняват задължения в периодично безвахтено МО)
Competence
Demonstrated/Демонстрирана
Criteria for Evaluation/Критерии за
компетентност
оценяване
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)
Recognizes and reports electrical
hazards and unsafe equipment
Understands safe voltages for hand
held equipment/Разпознава и докладва
електрическа опасност и
необезопасено оборудване. Познава
безопасното напрежение за ръчни
уреди
Task Completed/Изпълнена
Advice on Areas for
задача
Supervising Officer/ Instructor
Improvement/Съвети за области,
(Initials/Date)
нуждаещи се от подобрение

Demonstrate a basic understanding of the risks
associated with electrical equipment/Показва основни
понятия за опасностите, свързани с електрическото
оборудване
Understand that the higher the voltage the greater the
risk of fatal shock/Разбира, че колкото е по-високо
напрежението, толкова по-голям е риска от фатален
удар.
Understand that high voltages may be present in low
voltage equipment/Разбира, че високо напрежение
може да има и в иборудване с ниско напрежение
Identify risks, plan and prepare before starting
work/Идентифицира рискове, планира и се подготвя
преди да започне работа
Understand what tasks require a permit to work prior to
starting work/Разбира кои задачи изискват
разрешение за работа преди започване на работата
Apply knowledge of safe use of electrical equipment
for use in hazardous areas/Прилага знанията си за
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.7

9.2

.1

.2

.3

безопасна работа с електрическо оборудване за
използване в опасни места
Demonstrate a knowledge of earth faults and how to
avoid them/Показва , че познава проблемите със
заземяването и знае как да ги избягва
Safe use and operation of electrical equipment, including isolation
procedures/Безопасна работа и използване на електрическо оборудване, вкл.
процедури за изолиране

Understands risks associated with high
voltage equipment and on board
work/Разбира рисковете, свързани с
високоволтово оборудване и работа
на борда

Isolate, tag and lock out where possible associated
equipment when engaged in repair or maintenance
work/Изолира, надписва и заключва където е
възможно, свързаното с работата оборудване,
когато е зает в ремонт или поддръжка.
Understand the dangers from arcs, short circuits
and high voltage/Разбира опасностите от волтова
дъга, късо съединение и високо напрежение
Adopt correct earthing procedures for work on
high voltage equipment/Предприема правилни
процедури по заземяване при работа с
оборудване високо напрежение
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9.3

Safe use and operation of electrical equipment, including emergency procedures/Безопасна
работа с електрическо оборудване, вкл. аварийни процедури

.1

Demonstrate an electric shock first aid rescue/Демонстрира оказване на
първа помощ при електрически удар
Demonstrate a knowledge of risk mitigation measures including use of
insulated tools, electrical insulated gloves, rubber isolation mats
etc/Показва знания за мерките за намаляване на риска вкл.
използване на изолирани уреди, ел. Изолирани ръкавици, гумени
изолиращи подложки и др.
Safe use and operation of electrical equipment, including different voltages on
board/Безопасна работа с електрическо оборудване, вкл. различни напрежения, на борда.

.2

9.4

.1

.2

.3

.4

Understands risks
associated with high
voltage equipment and
on board work/Разбира
рисковете, свързани с
високоволтово
оборудване и работа
на борда

Understands risks
associated with high
voltage equipment and
on board work/ Разбира
рисковете, свързани с
високоволтово
оборудване и работа
на борда

Assist in tracing and correcting earth faults on main and secondary
electrical systems/Помага при откриване и поправяне на повреди в
заземяването на основни и второстепенни електрически системи
Demonstrate recognition of factors indicating earths, e.g. broken
insulation, loose equipment, signs of burning or arcing/Показва, че
познава факторите, сочещи проблеми със заземяването, като
повредена изолация, разхлабено оборудване, признаци на горене
или образуване на дъга
Assist in the routine maintenance of: /Помага при рутинната
поддръжка на:
Circuit breakers/Ел. прекъсвачи
Tripping mechanisms/Изключващи механизми

.5

Motor starters/Моторни стартери

.6

Lighting/Осветление

.7

Emergency storage batteries/Аварийни акумулатори
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.8
.9

.10

9.5

.1

.2

.3

Assist in routine testing and maintenance motors and generators/Помага
при рутинна проверка и поддръжка на мотори и генератори
Demonstrate knowledge of hazards of working on main switch
boards/Показва, че познава опасностите при работа по главни ел.
табла.
Demonstrate knowledge of alternator or generator trips and their
resets/Показва, че познава алтернаторни и генераторни релета и
тяхната пренастройка
Knowledge of the causes of electric shock and precautions to be observe prevent
shock/Познания за причините за електрически удар и предпазни мерки, които трябва да
се спазват, за да се предотврати удар.

Understands risks
associated with high
voltage equipment and
on board work/ Разбира
рисковете, свързани с
високоволтово
оборудване и работа
на борда

Demonstrate an understanding of the ship's permit to work
system/Показва, че разбира корабната система за разрешение за
работа
Apply safe working practices in using electric power operated tools and
equipment/Прилага безопасни работни практики при използване на
електрозадвижвани уреди и оборудване
Understand the risk of shock is greater in damp or humid
conditions/Разбира, че рискът от удар е по-голям при влажна среда
или мокро
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FUNCTION: Maintenance and repair at the support level (for ratings as able
ФУНКЦИЯ: Поддръжка и ремонт на изпълнителско ниво ( за машинни
seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a
боцмани във вахтено МО или определени да изпълняват задължения в
periodically unmanned engine-room)/
периодично безвахтено МО)
Ref
Competence
Training/Обучение:
No
Criteria for
Demonstrated/Показана
Evaluation/Критерии за
компетентност
10.
Competence: Contribute to shipboard maintenance and repair/Компетентност:Съдейства
Designated Training Officer/In
оценяване
за поддръжка и ремонт
Service Assessor (Initials/Date)
Maintenance activities are
10.1
Knowledge of surface preparation techniquesПознава техниките за подготовка на
carried out in accordance
повърхността
with technical, safety and
procedural specifications.
Selection and use of
equipment and tools is
appropriate
Task
Task Completed/Изпълнена
Advice on Areas for
Completed/Изпълнена
задача
Improvement/Съвети за
Supervising Officer/ Instructor
Task/Duty/Задача,задължение
задача
области, нуждаещи се от
Supervising Officer/
(Initials/Date)
подобрение
Instructor (Initials/Date)
.1
Prepare steel work for coating using powered scaling equipment
and grinders/Подготвя металните части за боядисване като
използва мощни стружкоотнемащи инструменти и шлайфове
.2
Understand different coating sequences may be required and
paint manufacturers' instructions should be checked/Разбира, че
може да е необходимо боята да се нанася в различна
последователност и, че трябва да се проверяват
инструкциите на производителите на боя
.3
Understand some rust removers and degreasing agents may be
corrosive and eyes and skin should be protected/Разбира, че
препаратите за отстраняване на ръжда и обезмаслителите
може да са корозивни и, че очите и кожата трябва да се пазят
.4
Understand the difference between one pack and two pack
paints/Разбира разликата между еднокомпонентна боя и
такава, която се смесва от две части
.5
Understand two pack paints once mixed may have limited time
for application/Разбира, че боите от две части, веднъж
смесени, имат ограничен период на използване
.6
Demonstrate a knowledge of the different paints commonly used
in the engine-room eg. enamel and epoxy paints/Показва, че
знае, че различни бои се използват в МО, а именно
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10.2

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

епоксидна и емайлна
Safe use and operation of electrical equipment, including isolation prosedures/Безопасна
работа с електрическо оборудване, вкл. процедури за изолиране

Maintenance activities are
carried out in accordance
with technical, safety and
procedural specifications.
Selection and use of
equipment and tools is
appropriate/Дейностите
по поддръжката се
извършват в
съответствие с
техничиските,
процедурни и за
безопасност процедури.
Изборът и употребата
на уреди са подходящи.

Clean and maintain paintwork/Почиства и поддържа
покритията с боя.
Clean and maintain deck plates free of oil and grease/Почиства и
поддържа палубните плоскости без наличие на масла и греси
Apply paints using brush/roller/Нанася боя като използва
четка/валяк
Apply protective coatings as directed/Нанася защитни покрития
според инструкциите
Understand paints may contain toxic or irritant substances/Знае,
че боите може да съдържат токсични или дразнещи вещества
Understand need for Interior and enclosed spaces to be well
ventilated during and after painting/Разбира, че е необходимо
вътрешните и затворени помещения да са добре проветрени
по време на и след боядисване
Understand solvents may give rise to flammable and potentially
explosive vapours/Знае, че разтворителите може да образуват
запалими и потенциално избухливи пари.
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.8

.9
.10

.11
10.3

.1

.2

.3
.4

Understand that planned maintenance schedules apply for the
lubrication, overhaul and testing of lifting and mechanical
equipment/Разбира, че планово разписание за поддръжката
важи за мазане, ремонт и тестване на повдигащи и механични
съоръжения.
Select and use correct lubricant or grease/Избира и използва
правилен лубрикант или грес.
Lubricate and grease equipment and moving parts as
required/Смазва и гресира оборудването и движещите се части
както се изисква
Leave areas clean and tidy on completion of work/След
приключване на работа оставя района чист и подреден
Knowledge of safe disposal of waste materials
Знае как по безопасен начин да изхвърли отпадъците

Maintenance activities are
carried out in accordance
with technical, safety and
procedural specifications.
Selection and use of
equipment and tools is
appropriate/ Дейностите
по поддръжката се
извършват в
съответствие с
техничиските, процедурни
и за безопасност
процедури. Изборът и
употребата на уреди са
подходящи.

Demonstrate a knowledge of the procedures for storage and
disposal of paint residues, solvents and oily rags/Показва, че знае
процедурите за съхранение и изхвърляне на утайки от бои,
разредители и маслени парцали
Demonstrate a knowledge of the procedures for storage and
disposal of combustion waste, waste oils and slops/Показва, че
знае процедурите за съхранение и изхвърляне на отпадъци от
горене, отработени масла и маслени утайки.
Operate shredder and incinerator/Работи с раздробителя и
инсинератора
Operate waste handling equipment as required/Работи с
оборудването за обработка на отпадъци, както се изисква
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10.4

Ability to understand and execute routine maintenance and repair procedures/Способност
да разбира и изпълнява рутинна поддръжка и ремонтни процедури

.1

Replace: /Да подменя:
Fuses/Предпазители
Control lamps/Контролни лампи

.2
.3

Lighting equipment/Осветителни тела

.4

Assist in tracing earth faults/Помага при откриване на утечки

.5

Check control air filters under supervision/Проверява въздушни
филтри под наблюдение
Check control air driers and replace consumables under
supervision/Проверява осушителите и заменя консумативи под
наблюдение

.6

Maintenance activities are
carried out in accordance
with technical, safety and
procedural specifications.
Selection and use of
equipment and tools is
appropriate/ Дейностите
по поддръжката се
извършват в
съответствие с
техничиските, процедурни
и за безопасност
процедури. Изборът и
употребата на уреди са
подходящи.
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Ref
No
10.

10.4

Training/Обучение
Competence: Contribute to shipboard maintenance and repair/Компетентност:
Съдейства за поддръжка на кораба и ремонт
Ability to understand and execute routine maintenance and repair procedures
Способност да разбира и изпълнява процедури по рутинна поддръжка и ремонт

Task/Duty/Задача, задължение
.7

.8
.9

.10
.11

.12
.13

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Criteria for
Evaluation/Критерии за
оценяване

Competence
Demonstrated/Хостигната
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

Maintenance activities are
carried out in accordance
with technical, safety and
procedural specifications.
Selection and use of
equipment and tools is
appropriate/ Дейностите
по поддръжката се
извършват в
съответствие с
техничиските, процедурни
и за безопасност
процедури. Изборът и
употребата на уреди са
подходящи.
Advice on Areas for
Improvement/Съвети за
области за подобрение

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Open up purifiers/separators for cleaning and maintenance
under supervision/Отваря сепаратори за почистване и
поддръжса под наблюдение
Re-assemble purifiers/separators under supervision/Сглобява
сепаратори под наблюдение
Assist with routine maintenance on the main
compressor/Помага при рутинна поддръжка на главния
компресор
Assist with routine maintenance on refrigeration plant/Помага
при рутинна поддръжка на хладилната уредба
Assist with routine maintenance on fresh water
generator/Помага при рутинна поддръжка на генератора за
сладка вода
Assist with opening up centrifugal pump/Помага при
отваряне на центробежна помпа
Assist with opening up and overhaul positive displacement
pump/Помага при отваряне и ремонт на бутална помпа
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.14

.15

Assist with overhaul and test valves including: /Помата при
ремонт и тест на клапани вкл.:
Gate/шибърен
Screw down non return (SDNR)/невъзвратен

.16

Screw lift/повдигателен

.17

Relief/предпазен

.18

Two or three way cock/дву или трипътен кран

.19

Shut off cock/спирателен кран

.20

.21
.22
.23

.24
.25

.26
.27

.28
.29
.30

.31
.32
.33

.34

Carry out routine maintenance of: /Извършва рутинна
поддръжка на:
Steering gear/рулева машина
Cargo winches/Товарни винчове
Cargo crane/Товарен кран
Assist with the testing of watertight doors, ports, hatches and
quick closing valves/Помага при тестването на водоплътни
врати, отвори, люкове и бързо затварящи клапи
Assist with testing of electrical emergency stops/Помага при
тестване на електрически аварийни изключватели
Carry out routine maintenance of: :Извършва рутинна
поддръжка на:
Fire pumps/Противопожарни помпи
Fire flaps/Противопожарни клапи
Engine-room fire extinguishing system and
equipment/Пожарогасителна система и оборудване
в МО
Emergency generator/Авариен генератор
Emergency compressor/Авариен компресор
Remote stops for pumps with overboard
discharges/Дистанционно управление за спиране на
помпи извънбордно изхвърлящи
Fuel trips/Горивни релета
Assist in overhaul of main engine cylinder head/Помага при
ремонта на цилиндровата глава на ГД
Assist in overhaul/replacement of main engine piston
rings/Помага при ремонта/подмяна на буталните пръстени
на ГД
Assist in replacing main engine bearing/Помага при подмяна
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.35
.36

.37
.38

.39

Ref
No
10.

10.4

на лагер на ГД
Assist with cleaning of air side of the turbo charger/Помага
при почистване на въздушната страна на турбокомпресора
Assist with water wash exhaust side of main engine turbo
charger/Помага при миене с вода на газоотводната част на
турбокомпресора на ГД
Assist with overhaul of auxiliary engines/Помага при ремонт
на спомагателни двигатели
Under supervision, test water gauge glasses and check that
passages, cocks and valves are clear/Под наблюдение, тества
водомерните стъкла и проверява дали проходите, кранове и
клапи са чисти
Assist with opening up a boiler/Помага при отваряне на
котела

Training/Обучение
Competence: Contribute to shipboard maintenance and
repair
Компетентност: Помага при поддръжка на кораба и
ремонт
Ability to understand and execute routine maintenance and
repair procedures (continued)
Способност да разбира и изпълнява процедури по
рутенна поддръжка и ремонт

Task/Duty/Задача, задължение
.40
.41

10.5

Criteria for Evaluation/Критерии за оценяване

Maintenance activities are carried out in accordance with
technical, safety and procedural specifications. Selection and
use of equipment and tools is appropriate/ Дейностите по
поддръжката се извършват в съответствие с
техничиските, процедурни и за безопасност процедури.
Изборът и употребата на уреди са подходящи.
Task Completed/Изпълнена
Advice on Areas for
задача
Improvement/Съвет в
Supervising Officer/ Instructor
области за подобрение
(Initials/Date)

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training Officer/In
Service Assessor (Initials/Date)

Task Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/ Instructor
(Initials/Date)

Assist with opening up: /Помага при отваряне на:
Boiler safety valve/Предпазен клапан на котела
Boiler feed check valves/Възвратен захранващ
клапан на котела
Understand manufacturer's safety guidelines and shipboard
instructions/Разбира указанията за безопасност на
производителя и корабните указания

Maintenance activities are
carried out in accordance with
technical, safety and
procedural specifications.
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.1
.2
.3
.4
.5

.6

Selection and use of
equipment and tools is
appropriate/ Дейностите по
поддръжката се извършват
в съответствие с
техничиските, процедурни и
за безопасност процедури.
Изборът и употребата на
уреди са подходящи.
Demonstrate an understanding of the ship's permit to work system/Показва, че разбира
корабната система за разрешения за работа
Demonstrate an understanding of safety guidelines provided/Показва, че разбира наличните
итструкции за безопасност
Demonstrate an understanding of enclosed space entry routine/Показва, че разбира реда за
влизане в затворени помещения
Demonstrate an understanding of the need for ship board familiarisation procedures/Показво, че
разбира необходимостта от процедурите за запознаване с кораба
Demonstrate an understanding of what safety information may be provided in manufacturers'
manuals/Показва, че разбира каква информазия относно безопасността може да се съдържа
в указанията на производителя
Demonstrate an understanding of what information may be provided in the ship's operations and
maintenance manuals/Показва, че разбира каква информация може да се съдържа з
указанията за работа на кораба и поддръжката му
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10.6

Knowledge of the application, maintenance and use of hand and power
tools and measuring instruments and machine tools
Познава приложението, поддръжката и употребата на ръчни и
електрически инструменти, измервателни инструменти и машини

.1

.3

List hand and power tools you have used:/Избройте ръчни и електрически
инструменти, които сте използвали:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
List measuring equipment you have used: /Избройте измервателни прибори,
които сте използвали:
Liner gauge /Шублер
Micrometer /Микрометрична скоба
Others:/Други
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Assist with maintenance of a starter/Помага при поддръжката на стартер

.4

Assist with tracing earths/Помага при откриване на късо съединение

10.7

Knowledge of metal work/Познава обработката на метали

.1

List below metal work you have worked on (for example, pipework, bearings,
steel plate, sheet metal etc):/Избройте каква обработка на метали сте
извършвали (например тръби, лагери, ламарина..)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

.2

Maintenance activities are carried out in
accordance with technical, safety and
procedural specifications. Selection and use of
equipment and tools is appropriate/
Дейностите по поддръжката се
извършват в съответствие с
техничиските, процедурни и за
безопасност процедури. Изборът и
употребата на уреди са подходящи.

Maintenance activities are carried out in
accordance with technical, safety and
procedural specifications. Selection and use of
equipment and tools is appropriate/
Дейностите по поддръжката се
извършват в съответствие с
техничиските, процедурни и за
безопасност процедури. Изборът и
употребата на уреди са подходящи.
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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ФУНКЦИЯ: Контрол експлоатацията на кораба и грижа за лицата на
FUNCTION: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at
борда на изпълнителско ниво
the support level (for ratings as able seafarer engine in a manned engine-room or
designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room)
Ref
Competence
Training/Обучение
No
Demonstrated/Показана
Criteria for Evaluation/Критерии за
компетентност
11.
Competence: Contribute to the handling of stores/Компетентност: Помага при
Designated Training
оценяване
обработката на корабните запаси
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)
Stores operations are carried out in
11.1
Knowledge of procedures for safe handling, stowage and securing of stores/Познава
accordance with established safety
процедурите за безопасна работа, съхранение и укрепване на запаси
practices and equipment operating
instructions. The handling of
dangerous, hazardous and harmful
stores complies with established safety
practices. Communications within the
operator's area of responsibility are
consistently successful
Task
Task
Completed/Изпълнена
Advice on Areas for
Completed/Изпълнена
Task/Duty/Задача, задължение
задача
Improvement/Съвети в области за
задача
Supervising Officer/
Supervising Officer/
подобрение
Instructor (Initials/Date)
Instructor (Initials/Date)
.1

.2

.3

.4

.5

Assist with receiving, checking, stowage and securing ship's
stores/Помага при получаване,проверка,съхранение и укрепване на
корабни припаси
Recognise labels that indicate stores are classified as dangerous, hazardous
or harmful substances and liquids/Разпознава етикети, които показват,
че припасите се определят като опасни,рискови или вредни вещества
и течности
Understand the reasons and need for segregation of such stores (solid
materials and fluids)/Разбира причините и необходимостта за отделяне
на такива припаси (твърди материали и течности)
Describe the procedure to follow in event of leakage or spillage of
dangerous materials/Описва процедурите, соито трябва да се изпълнят
в случай на разлив или разпиляване на опасни материали.
Understand that Material Safety Data sheets provide information and
advice on segregation and stowage/Разбира, че списъците с данни за
безопасността на материалите осигуряват информация и съвети за
отделянето и съхранението
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Ref
No
12.

12.1

.1

.2

.3

.4

.5

12.2

.1

Training/Обучение
Competence: Apply precautions and contribute to the prevention of pollution to the marine
environment/Компетентност: Прилага предпазни мерки и съдейства за
предотвратяване на замърсяването на морската среда

Criteria for Evaluation/Критерии за
оценяване

Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine
environment/Познания за предпазните мерки, които трябва да се предприемат за
предотвратяване на замърсяването на морската среда
Task
Completed/Изпълнена
Task/Duty/Задача,задългение
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)
Understand that Material Safety Data sheets provide information
and advice on responding to spills or leaks/Разбира, че Данните за
безопасност на материалите осигуряват информация и съвети
за реагиране при разпиляване и теч
Demonstrate a knowledge of the emergency shut down procedures
for bunkering, deballasting, OWSf incinerator, etc./Показва, че
познава процедурите за аварийно спиране при бункероване,
дебаластиране, на енсинератора и др.
Understand the need to segregate waste, record amounts and land
ashore for disposal/Разбира необходимостта за разделяне няа
отпадъците, записване на количествата и изпращане на брега
за изхвърляне
Understand the need to store and dispose of oily waste according to
MARPOL/Разбира необходимостта да съхранява и изхвърля
маслени отпадъци в съответствие с MARPOL
Demonstrates an awareness of the need to protect the marine
environment/Показва, че разбира необходимостта от защита на
морската среда
Knowledge of use and operation of anti-pollution equipment/Познава употребата и
работата с оборудване за предотвратяване на замърсяването

Procedures designed to safeguard the
marine environment are observed at all
times
Advice on Areas for
Improvement/Съвети за области,
нуждаещш се от подобрение

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Procedures designed to safeguard the
marine environment are observed at all
times/Процедурите за опазване на
морската среда се съблюдават по
всяко време

Participate in an emergency response exercise for controlling
spillage of oil on board/Участва в тренировка по аварийно
реагиране за ограничаване на маслен разлив на борда
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.2

.3

.4

.5

Ref
No
12.

12.2

Participate in drill for clean up of hazardous substance
spillage/Участва в тренировка за почистване на разлив на
опасно вещество
Demonstrate a knowledge of the procedures to collect and
segregate waste and garbage/Показва , че познава процедурите
за събиране и разделяне на отпадъци и боклуци
Operate garbage shredder/compactor unit and incinerator (where
fitted)/Работи с раздробител на боклук/компактор и
инсинератор (където има монтиран такъв)
Understand the need to strictly observe local regulations
concerning waste water and sewage disposal/Разбира
необходимостта да спазва стриктно местните правила относно
отпадни води и изхвърляне на отпадни води

Training
Competence: Apply precautions and contribute to the prevention of pollution to the marine
environment/ Компетентност: Прилага предпазни мерки и съдейства за
предотвратяване на замърсяването на морската среда

Criteria for Evaluation/Критерии
за оценяване

Knowledge of use and operation of anti-pollution equipment (continued)/ Познава
употребата и работата с оборудване за предотвратяване на замърсяването

Procedures designed to safeguard the
marine environment are observed at
all times/ Процедурите за опазване
на морската среда се съблюдават
по всяко време

Task/Duty/Задача, задължение

.6

.7

.8

12.3

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Understand the need to strictly observe local regulations
concerning flue gas emissions/Разбира необходимостта от
стриктно спазване на местните правила за емисии на димни
газове
Understand the need to strictly observe MARPOL
regulations/Разбира необходимостта от стриктно спазване на
правилата на MARPOL
Understand the need to strictly observe local regulations
concerning ballast water and deballasting/Разбира
необходимостта от стриктно спазване на местните правила
относно баластна вода и дебаластиране
Knowledge of approved methods for disposal of marine pollutants/Познава одобрените

Advice on Areas for
Improvement/Съвети за области,
нуждаещи се от подобрение

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Procedures designed to safeguard the
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методи за изхвърляне на морски замърсители

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

marine environment are observed at
all times/ Процедурите за опазване
на морската среда се съблюдават
по всяко време

Understand that marine pollutants must be landed ashore for safe
disposal in compliance with MARPOL/Разбира, че
замърсителите на морската среда трябва да се изпращат на
брега за безопасно унищожаване в съответствие с MARPOL
Understand there are strict rules covering disposal at sea of oily
water mixtures applicable to all ships/Разбира, че има стриктни
правила, относно изхвърляне на море на маслени водни
смеси, приложими за всички кораби
Understand there are strict rules covering disposal at sea of
noxious liquid substances applicable to all ships/Разбира, че има
стриктни правила относно изхвърлянето на море на вредни
течни вещества, приложими за всички кораби
Understand there are strict rules covering disposal at sea of
harmful substances carried in packaged form applicable to all
ships/Разбира, че има стриктни правила относно
изхвърлянето на море на вредни вещества в пакетиран вид,
приложими за всички кораби
Understand there are strict rules covering pollution prevention by
sewage applicable to ships/Разбира, че има стриктни правила
относно предотвратяване на замърсяването от отпадни води,
приложимо за всички кораби.
Understand the importance of strict compliance with local
regulations concerning waste water and sewage disposal/Разбира
значението на стриктно спазване на местните правила
относно отпадни води и изхвърляне на отпадни води
Understand there are strict rules for prevention of pollution by
garbage from ships at sea, applicable to all ships/Разбира, че има
стриктни правила за предотвратяване на замърсяване от
боклуци от кораби на море, приложими за всички кораби.
Understand the need to strictly observe local regulations
concerning garbage stowage and disposal ashore/Разбира
необходимостта да спазва стриктно местните правила
относно съхранение на отпадъци и тяхното предаване на
брега.
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.9

.10

.11

Ref
No
13.

13.1

Understand there are strict rules covering air pollution from ships
at sea which will progressively apply to all ships/Разбира, че има
стриктни правила относно замърсяване на въздуха от кораби
на море, които с времето ще важат за всички кораби
Understand the need to strictly observe local regulations
concerning flue gas emissions/Разбира необходимостта да
спазва стриктно местните правила относно емисиите на
димни газове.
Understand that disposal of waste and marine pollutants is
generally banned at sea and the norm is to land ashore for
disposal/Разбира, че изхвърлянето на отпадъци и замърсители
на морската среда са общо взето забранени на море и, че
нормата е да се изпращат на брега за унищожаване

Training/Обучение
Competence: Apply occupational health and safety procedures/Компетентност: Прилага
процедури осигуряващи безопасност та и здравето при работа

Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including: /Работни понятия за безопасна работна практика и лична безопасност
на кораба, вкл.:
Electrical safety/Безопасност при работа с електричество

Task/Duty/Задача, задължение

.1

Task Completed/
Изпълнена задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for Evaluation/Критерии
за оценяване

Competence
Demonstrated/Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed
at all times. Safe working practices
are observed and appropriate safety
and protective equipment is correctly
used at all times/Процедурите за
опазване на персонала и кораба се
спазват по всяко време. Съблюдава
се безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време.
Advice on Areas for Improvement/
Съвети за области, нуждаещи се
от подобрение

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Demonstrate an understanding of safe working practices in using
electric power operated tools and equipment/ Показва, че разбира
безопасната работна практика при използване на електрически
инструменти и оборудване.
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.2

.3

.4

.5

.6

Understand risks associated with using portable electric lamps /
Разбира опасностите, свързани с използването на преносими
електрически лампи
Understand risk of shock is greater in damp or humid conditions /
Разбира , че рискът от удар е по-голям в мокри или влажни
условия.
Demonstrate knowledge of safe use of electrical equipment for use in
hazardous areas / Показва, че познава безопасната употреба на
електрическо оборудване за използване в опасни места.
Demonstrate use of oxygen meter for checking spaces that may be at
risk/ Демонстрира използване на устройство за измерване на
кислород за проверка на помещения, които може да са рискови.
Report defective or damaged electrical equipment connectors or
cables/ Докладва за дефектни или повредени връзки на
електрическо оборудване или кабели.

Ref
No
13.

Training/ Обучение

13.2

Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including: / Работни понятия за безопасна работна практика и лична
безопасност на кораба, вкл.:

Competence: Apply occupational health and safety procedures / Компетентност: Прилага
здравно-професионални процедури и такива за безопасност

Lockout/tag-out/ Заключване, поставяне на табелки

Task/Duty Задача, задължение
.1

Task Completed/
Изпълнена задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Criteria for Evaluation/ Критерии
за оценяване

Competence
Demonstrated/ Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times/ Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време
Advice on Areas for Improvement/
Съвети за област, нуждаеща се от
подобрение

Task Completed/
Изпълнена задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Ensure hazardous power sources are isolated, tagged and locked and
rendered inoperative before any repairs are started/ Да се увери, че
рисковите източници на електрическво са изолирани, надписани
и заключени и са спрени от работа преди да се започнат
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.2

13.3

ремонтни дейности
Follow ship's procedure for locking and tagging to manage electrical,
mechanical, pneumatic or hydraulic risks/ Спазва корабните
процедури за заключване и надписване за да предотврати
електрически, механичен, пневматичен или хидравличен риск.
Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including: / Работни понятия за безопасна работна практика и лична
безопасност на кораба, вкл.:
Mechanical safety/Механична безопасност

.1
.2

.3

13.4

Apply safe working practices in using lifting gear/ Прилага безопасна
работна практика при работа с повдигащи устройства
Ensure correct safety guards for appliances are correctly fitted and
suitable for use before start-up/ Да се увери, преди пуск, че
правилните предпазни устройства на уредите са правилно
поставени и са подходящи за използване
Understand hazards associated with hydraulic and pneumatically
operated mechanical equipment/ Разбира опасностите свързани с
хидравлично или пневматично управлявано механично оборудване
Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including: / Работни понятия за безопасна работна практика и лична
безопасност на кораба, вкл.:
Permit to work systems/Системи за получаване на разрешение за работа

.1

.2
.3

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times/ Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times/ Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време

Demonstrate an understanding of the ship's permit to work
system/Показва, че познава корабната система за получаване на
разрешение за работа
Prepare work areas in accordance with safe working practices/Подготва
работните места в съответствие с безопасна практика на работа
Stow equipment, tools and surplus materials on completion of work/

90

.4

Прибира на място след завършване на работата, оборудването,
инструментите и излишните материали.
Seek guidance if in any doubt concerning task or safety matters/ Търси
указания , ако има съмнения относно задачата или безопасността.

.5

Demonstrate an understanding of the procedure to "sign off"
on completion of work / Показва, че разбира процедурата
по `отписване` при завършване на работата.

13.5

Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including: / Работни понятия за безопасна работна практика и лична
безопасност на кораба, вкл.:
Working aloft/Работа на височина

.1

Demonstrate a knowledge of safe working practices when working at
height/ Показва, че познава безопасната практика за работа на
височина
Demonstrate a knowledge of safe working practices when working
overhead/ Показва, че познаба безопасните работни практики за
височинна работа.
Understand the risks associated with portable ladders, scaffolds and
towers/ Разбира опасностите свързани с преносими стълби, скелета
и пилони.
Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including: / Работни понятия за безопасна работна практика и лична
безопасност на кораба, вкл.:

.2

.3

13.6

Working in enclosed spaces/ Работа в затворени помещения

.1
.2

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times/ Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times/ Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време

Demonstrate a knowledge of how to recognise an enclosed space/
Показва, че знае как да разпознае затворено помещение
Seek permit to work before entry into an enclosed space (tank entry;
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.3

.4

13.7

beneath floor plates; scavenge spaces; boilers; etc)/ Иска разрешение за
работа преди влизане в затворено помещение (влизане в танк, под
подови плочи, продухвателни пространства, котли)
Consistently apply safe working practices for entry into enclosed spaces/
Постоянно прилага безопасна работна практика за влизане в
затворено помещение
State action to take on finding casualty in an enclosed space/ Посочва
кое действие трябва да се предприеме при намиране на пострадал в
затворено помещение
Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including:/ / Работни понятия за безопасна работна практика и лична
безопасност на кораба, вкл.:
Lifting techniques and methods of preventing back injury / Техники за повдигане и
методи за за предотвратяване на нараняване на гърба

.1
.2

Ref
No
13.

13.8

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times /Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време

Demonstrate safe working practices in manual lifting and carrying/
Показва безопасни работни практики при ръчно повдигане и носене
Demonstrate correct manual handling techniques/Показва правилни
техники за ръчен труд

Training/Обучение
Competence: Apply occupational health and safety procedures/ Прилага здравни
процедури и такива по безопасност

Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including:/ Работни понятия за безопасна работна практика и лична
безопасност на кораба, вкл.:
Chemical and biohazard safety/ Безопасност при химически и биориск

Criteria for Evaluation/ Критерии
за оценяване

Competence
Demonstrated/ Показана
компетентност
Designated Training
Officer/In Service
Assessor (Initials/Date)

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times/ Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
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правилно по всяко време
Task/Duty/Задача, задължение

.1

.2
.3
.4
.5

.6

13.9

Task Completed/
Изпълнена задача
Supervising Officer/
Instructor
(Initials/Date)

.2

.3

Task
Completed/Изпълнена
задача
Supervising Officer/
Instructor (Initials/Date)

Comply with health, hygiene and safety requirements when handling:/
Спазва здравни, хигиенни и изисквания за безопасност когато
работи с:
Hazardous substances/ Опасни вещества
Sewage treatment plant/Уредба за обработка на отпадни води
Medical waste/ Медицински отпадъци
Water ballast treatment/ Обработка на баластни води
Follow instructions and precautions when working with cleaning
fluids, paints, toxic materials etc/ Спазва инструкциите и предпазни
мерки когато работи с почистващи течности, бои, токсични
материали и др.
Understand that a biological hazard (biohazard) is a threat to human
life, and that they can arise on board / Разбира, че биорискът е
заплаха за човешки живот, и че той може да възникне на борда.
Working knowledge of safe working practices and personal shipboard
safety, including: Personal safety equipment
Работни понятия за безопасна работна практика и лична безопасност на кораба,
вкл.:

.1

Advice on Areas for Improvement/
Съвети за области, нуждаещи се от
подобрение

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are observed at
all times. Safe working practices are
observed and appropriate safety and
protective equipment is correctly used
at all times/ Процедурите за опазване
на персонала и кораба се спазват по
всяко време. Съблюдава се
безопасна практика на работа и
защитното оборудване се използва
правилно по всяко време

Seek advice to use correct personal safety equipment for the tasks in
hand/ Сърси съвет за използване на правилното оборудване за
лична безопасност за задачите, с които се занимава в момента
Understand the need to report promptly faults or deficiencies in safety
equipment / Разбира необходимостта да докладва своевременно
повреди или недостиг на оборудване за безопасност.
Recognise and understand meaning of prohibition, warning, mandatory
and emergency safety signage/ Осъзнава и разбира значението на
надписи за забрани, предупреждения, задължителна и аварийна
безопасност.
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SECTION 8: TASK SUMMARY CHART - RATINGS FORMING
PART OF AN ENGINEERING WATCH

ЧАСТ 8: ТАБЛИЦА РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ЗАДАЧИ –
КОРАБЕН МОТОРИСТ

The purpose of the summary chart is to provide you, your company and your ships'
chief engineers and officers with a guide and continuous check on the numbers of tasks
or duties that you have completed (as listed in Section 6)f and those that remain
outstanding. Tick off only those tasks which you have completed./

Целта на таблицата е да осигури на Вас, на Вашата компания и главните
механици и офицери на кораба Ви непрекъната информация за броя на задачите
или задълженията, които сте изпълнили (както е изброено в Част 6) и тези, които
оставан недовършени. Отбележете само тези задачи, които сте изпълнили.

FUNCTION - Marine Engineering at the Support Level / ФУНКЦИЯ – Морско инженерство на изпълнителско ниво
1. COMPETENCE - Carry out a watch routine appropriate to the duties of a rating forming part of an engine-room watch / Компетентност – Изпълнява вахтена
дейност според задълженията на моряк като част от машинна вахта
1.1.2
1.1.3
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.1.1
1.2.1
1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

1.2.24

1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

1.2.29

1.2.30

1.2.31

1.2.32

1.2.33

1.2.34

1.2.35

1.2.36

1.2.37

1.2.38

1.2.39

1.2.40

1.2.41

1.2.42

1.2.43

1.2.44

1.2.45

1.2.46

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.5.1

1.5.2

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

2. COMPETENCE - Maintain the correct levels and steam pressures (for keeping a boiler watch) / Компетентност – Поддържа правнилни нива и налягания на
парата (за носене на котелна вахта)
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.1

3. COMPETENCE – Operate emergency equipment and apply emergency procedures/ Компетентност – Работи с аварийно оборудване и прилага аварийни
процедури
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.1
3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.1.21
3.3.10

3.1.22
3.3.11

3.1.23
3.3.12

3.2.1
3.3.13

3.2.2
3.3.14

3.2.3
3.3.15

3.2.4
3.3.16

3.3.1
3.3.17

3.3.2
3.3.18

3.3.3
3.3.19

3.3.4

3.1.16
3.3.5

3.3.20
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SECTION 8: TASK SUMMARY CHART - RATINGS AS ABLE
SEAFARER ENGINE

ЧАСТ 8: ТАБЛИЦА РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ЗАДАЧИ
– МАШИНЕН БОЦМАН

The purpose of the summary chart is to provide you, your company and your ships' chief
engineers and officers with a guide and continuous check on the numbers of tasks or
duties that you have completed (as listed in Section 7), and those that remain
outstanding. Tick off only those tasks which you have completed.

Целта на таблицата е да осигури на Вас, на Вашата компания и лавните
механици и офицери на кораба постоянна информация за броя на задачи или
задълженията, които сте изпълнили (както е изброено в Част 6) и тези, които
оставан недовършени. Отбележете само тези задачи, които сте изпълнили.

FUNCTION - Marine Engineering at the Support Level / Функция – Машинно нженерство на изпълнителско ниво
1. COMPETENCE – Contribute to a safe engineering watch / Компетентност – Съдейства за безопасна машинна вахта
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.1.1.
4.2.1
4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.2.9

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.9

2. COMPETENCE – Contribute to the monitoring and controlling of an engine-room watch / Функция – Съдейства за наблюдение и управление на машинна вахта
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.1
5.1.17

5.1.18

5.1.19

5.1.20

5.1.21

5.1.22

5.1.23

5.1.24

5.1.25

5.1.26

5.1.27

5.1.28

5.1.29

5.1.30

5.1.31

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17

5.2.18

5.2.19

5.2.20

5.2.21

3. COMPETENCE – Contribute to a safe engineering watch / Компетентност – Съдейства за безопасна машинна вахта
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2.2
6.2.3
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.1.1
6.2.1
6.3.1

6.4.1

6.4.2

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

5.2.22

5.2.23

6.5.5
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4. COMPETENCE – Contribute to bilge and ballast operations / Компетентност – Съдейства при сантинни и баластни операции
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.1.1
7.2.1

5. COMPETENCE – Contribute to the safe operation of equipment and machinery / Компетентност – Съдейства за безопасна работа на оборудване и
машини
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.1.1
8.2.1
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.4.1

8.4.2

8.2.5

8.4.3

FUNCTION – Electrical, Electronic and Control Engineering at the Support Level / Функция – Електроинженерство на
експлоатационно ниво
1. COMPETENCE – Safe use of electrical equipment / Компетентност – Безопасна работа на електрическо оборудване
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.2.2
9.2.3
9.3.2
9.1.1
9.2.1
9.3.1
9.4.5

9.4.6

9.4.7

9.4.8

9.4.9

9.4.10

9.5.1

9.5.2

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.5.3

FUNCTION – Maintenance and Repair at the Support Level / Функция – Поддръжка и ремонт на експлоатационно ниво
1. COMPETENCE – Contribute to shipboard maintenance and repair / Компетентност – Съдейства при поддръжка на кораба и ремонт
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.1.1
10.2.1

10.2.9

10.2.10

10.2.11

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.4.7

10.4.8

10.4.9

10.4.10

10.4.11

10.4.12

10.4.13

10.4.14

10.4.15

10.4.16

10.4.17

10.4.18

10.4.19

10.4.20

10.4.21

10.4.22

10.4.23

10.4.24

10.4.25

10.4.26

10.4.27

10.4.28

10.4.29

10.4.30

10.4.31

10.4.32

10.4.33

10.4.34

10.4.35

10.4.36

10.4.37

10.4.38

10.4.39

10.4.40

10.4.41

10.4.42

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.7.1
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FUNCTION – Controlling the Operation of the Ship and Care for Person on Board at the Support Level / Функция – Контрол на
работата на кораба и грижа за лицата на борда на експлоатационно ниво
1. COMPETENCE – Contribute to the handling of stores / Компетентност – Помага при работа със запаси
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.1

2. COMPETENCE – Apply precautions and contribute to the prevention of pollution of the marine environment/ Компетентност – Използва предпазни мерки и
съдейства за предотвратяване на замърсяването на морската среда
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.3.2
12.3.3
12.1.1
12.2.1
12.3.1
12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

3. COMPETENCE – Apply occupational health and safety procedures / Компетентност – Прилага процедури за опазване здравето и за безопасност
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.2.2
13.3.2
13.3.3
13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.1.1
13.2.1
13.3.1
13.4.1
13.5.1
13.9.2

13.5.2

13.5.3

13.6.1

13.6.2

13.6.3

13.6.4

13.7.1

13.7.2

13.8.1

13.8.2

13.8.3

13.8.4

13.8.5

13.8.6

13.4.5
13.9.1

13.9.3
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