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Раздел І. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ    

 

1. В областта „Прегледи, освидетелстване и регистрация на кораби и 

корабопритежатели”: 

1.1. Вписвания в регистъра на корабите 

 а) вписани кораби в регистъра: 

През отчетната година са регистрирани 543 морски и речни плавателни съда (за 2018 

г. – 495). От тях 530 са малки плавателни съдове до 40 БТ и с дължина до 20 м. включително 

и 13 големи кораби над 40 БТ и с дължина по-голяма от 20 м. Вписани са промени в 

регистрацията на 678  плавателни съда (за 2018 г. – 464).  

По-голяма част от регистрираните малки плавателни съдове са закупени втора 

употреба и малка част са собствена постройка. Вписването на нови данни в регистъра е 

свързано предимно с промяна на собственост, с промяна в техническите данни и с 

ипотекиране на корабите. Разпределението на вписаните кораби по място на вписване е 

показано на фиг. 1: 

 
 

фиг. 1 

На основание регистрацията (вписването на кораби в регистъра) и вписаните промени 

са издадени 62 свидетелства за регистрация на големи кораби и 1 071 свидетелства за 

регистрация на малки кораби ( за 2018 г. съответно данните са 65 и 1 055).   

 
 

фиг. 2 

Разпределението на издадените свидетелства за регистрация по дирекции е показано 

на фиг. 3 за кораби с големина над 40 БТ и с дължина по-голяма от 20 м., а на фиг. 4 за 

кораби до 40 БТ и дължина до 20 м.:  
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фиг. 3        фиг. 4 

 

През 2019 г. са издадени общо 4 временни свидетелства за регистрация, като от тях 1 

брой е временно свидетелство за регистрация на кораб с големина до 40 БТ и дължина до 20 

м. и 3 броя са временни свидетелства на кораби с големина над 40 БТ и дължина по-голяма 

от 20 м. 

На основание Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски 

води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на 

български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение, както и извършването на водно-атракционни услуги с тях продължи 

регистрацията на джетове и съгласуване разполагането на водни бази по плажната ивица на 

Република България. През 2019 г. са вписани: 

- в регистъра на пристанище Бургас – 83 джетa (за 2018 г. - 82) и е съгласувана 

експлоатацията на  104 водни бази  ( за 2018 г. – 106); 

- в регистъра на пристанище Варна – 43 нови джета (2018 г. - 23) и беше съгласувана 

експлоатацията на 29 водни бази (2018 г. - 16). 

б) заличени/отписани кораби от регистъра на корабите: 

През 2019 г. от регистъра на корабите в Република България са заличени/отписани 

общо 928  морски и речни кораби. Този брой през 2018 г. е бил 346. Отписаните кораби са 

както следва: 

- в регистъра на корабите в ДМА - Бургас – 808 морски кораба (за 2018 г. - 248), като 

704 от тях са служебно заличени със заповед на директора на ДМА – Бургас; 

- в регистъра на корабите в ДМА - Варна бяха заличени общо 81 морски кораба, от 

които 76 малки кораба и 5 кораба над 40 БТ (2018 г. - 57); 

- в регистъра на корабите в ДРН - Русе –  27 кораба (2018 г. - 31); 

- в регистъра на корабите в ДРН - Лом – 12 кораба (2018 г. - 10). 

Значителен брой кораби са заличени служебно, като причините за отписване на 

корабите от регистъра са основно:  

-    смяна на флага при покупко-продажби; 

- лошото им техническо състояние, поради многогодишна експлоатация и 

нерентабилни ремонти, което възпрепятства поддържането им в съответствие с 

изискванията на международните документи;  

-    предадени за скрап.  

Разпределението на отписаните/заличените кораби по дирекции е показано на фиг. 5: 
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фиг. 5 

1.2. Прегледи и измерване на кораби 

а) измерване на кораби 

Измерването на корабите за определяне на техните физически характеристики и 

бруто и нето тонажът е основа за издаване на мерително свидетелство. Данните от това 

измерване определят приложимите технически и организационни изисквания към 

конкретния кораб отразяват се във всички негови документи и влияят върху определяне на 

данъци и такси, които заплаща корабопритежателят.  

Съществуващите морски кораби, попадащи в полето на Международната конвенция 

за определяне на тонажа, при отписване от чужд регистър и вписване в българския не 

подлежат на ново измерване. Международното мерително свидетелство, издадено от  

администрацията на държавата, страна по Международната конвенция за измерване тонажа 

на морските кораби се преиздава от ИА”МА”. 

През 2019 г. са извършени измервания на общо 48 кораба, като от тях 5 са морски и 

43 речни (2018 г. – 44, съответно 6 морски и 38 речни), като са издадени 48  мерителни 

свидетелства и 1 международно свидетелство за тонаж ( за 2018 г. съответно 39 и 1). По 

отношение на съществуващи морски и речни кораби, когато се отписват от чужд регистър и 

вписват в българския не се извършва измерване, а се преиздава мерителното свидетелство, 

когато държавата на чуждата администрация е страна по Международната конвенция за 

измерване тонажа на морските кораби или корабите от вътрешно плаване. 

б) извършване на прегледи на български кораби за заверка или издаване на корабни 

документи 

Тази дейност е в изпълнение на изискванията всички кораби да отговарят на 

определени технически норми, регламентирани в различни международни и национални 

документи и се удостоверява със съответни свидетелства. През изминалата 2019 г. 

служителите на ИАМА, са извършили прегледи на  2 498 морски плавателни съда и на  762 

речни плавателни съда (за 2018 г. – съответно 3 219 и 1 670). Извършените прегледи на 

морски плавателни съдове по дирекции е изобразено графично на фигура 6 и фигура 7.  
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   фиг. 6           фиг. 7 

По отношение на техническата годност на проверяваните кораби няма рапорт от 

извършен преглед, в който да не са вписани забележки. Извършва се анализ на най-често 

срещаните забележки, които се констатират от инспекторите в агенцията, както и на такива, 

направени на български кораби в чужди пристанища съвместно с техническите 

представители на корабособствениците, както и с представители на класификационната 

организация с цел недопускане повтаряне на същите недостатъци в бъдеще. Най-големи 

слабости са констатирани по отношение на поддържане на спасителното имущество, както и 

по отношение на поддържане на необходимата чистота в машинното отделение и санитарно-

битовите условия на корабите. Значителна част от установените несъответствия се свързани 

с радио-оборудването на корабите и със спазване изискванията заложени в  Международна 

конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 

1978 г. (MARPOL 73/78). Във връзка със спазване изискванията на Международната 

Трудова Конвенция, (МТК 2006, както е изменена) през 2019г. бяха извършени 5 прегледа 

на кораби и бяха издадени 4 свидетелства с пълен срок на действие (подновителни), както и 

съответните Декларации  част I и част II във връзка с настъпилите промени в местното 

законодателство. Извършен бе 1 междинен преглед с преиздаване на свидетелството и 

декларации част I и част II предвид настъпилите промени. 

Корабните документи са заверени/издадени след отстраняване на констатираните 

забележки.  

През 2019 г. служители на ИАМА са заверили и издали следните документи: 

- Издадени конвенционални документи на големи морски кораби – 244 (2018 г. – 

224); 

- Заверени конвенционални документи на големи морски кораби – 75 (2018 г. – 37); 

- Издадени Свидетелства за годност за стопанска дейност – 1 215 (2018 г. – 1 478); 

- Издадени Свидетелства за годност за сезонен превоз на хора – 159 (2018 г. – 162); 

- Издадени контролни талони – 690 (2018 г. – 1 429); 

- Издадени документи на малки морски кораби – 1 250 (2018 г. – 2 122); 

- Заверени документи на малки морски кораби – 289 (2018 г.  – 954); 

- Издадени корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на големи кораби по 

р. Дунав – 91 (2018 г.  – 36); 

- Издадени други документи  на големи кораби по р. Дунав – 214 (2018 г. – 241); 

- Заверени документи на големи кораби по р. Дунав – 16 (2018 г. – 124); 

- Издадени/заверени документи на малки кораби по р. Дунав - 599 (2018 г. – 1 500); 
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- Издадени свидетелства за регистрация – 1 169 (2018 г. – 1 222); 

- Издадени мерителни свидетелства – 48 (2018 г.  – 40). 

През изминалата година няма случай на отказ от страна на инспекторите да 

заверят/издадат корабни документи, поради несъответствие между техническото състояние 

на кораба и нормативните изисквания. Забелязва се тенденция на съкращаване на срока на 

издаване/заверката на Свидетелства за годност след направен преглед, поради по-бързото 

отстраняване на забележки от страна на корабособствениците в сравнение с миналата 

година.  

Поради влязла в сила промяна в Наредба № 5 за корабните документи (изм. и доп. ДВ 

бр.85 от 24 октомври 2017 г.) през 2019 г. се наблюдава намаляване броя на прегледите за 

издаване на контролен талон, но за сметка на това се засили превантивния контрол. Очаква 

се тази тенденция да продължи и през 2020 г. 

В съответствие с Наредба № 4 за признаване на организации за извършване на 

прегледи, ИАМА е упълномощила прегледи на големи морски кораби да извършват 

следните организации: Български корабен регистър, Lloyd's Register of Shipping (LR), 

Russian Register of Shipping (RMRS),  Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA),  

China Classification Society (CCS), DNV-GL и Indian Register of Shipping (IRS). За всички 

договори за оправомощаване и делегиране на правомощия за извършване на прегледи на 

кораби, регистрирани в Република България агенцията е уведомила Европейската комисия. 

През отчетната година е получена информация от БКР за извършен един преглед на кораб за 

издаване на свидетелство за годност за стопанска дейност (2018 г. – 14), инспекторите в 

отдел ПОРКК при ДМА Варна са извършили един преглед на станции/фирми доставчици за 

обслужване на морското оборудване (2018 г. - 6). 

в) прегледи на системата за управление на безопасността и опазване морската 

среда от замърсяване на кораби 

През 2019 г. са извършени общо 13  прегледа за издаване и заверка на документи по 

ISM Code на кораби и компании от служителите на администрацията (2018 г. – 26), което 

включва 13 компании и 2 кораба. 

г) извършени прегледи, съгласно ISPS Code: 

През 2019 г. е извършена една проверка на кораб от инспекторите в ДМА Бургас и 

един подновителен преглед на кораб от инспекторите в ДМА Варна (2018 г. – 8). Издадени 

са и са заверени съответните документи, удостоверяващи извършените прегледи и проверки.  

д) регистрация на 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB  

През 2019 г. в международната база данни на COSPAS-SARSAT бяха регистрирани 5 

аварийни спътникови радио-буйове (2018 г. – 6 ). 

е) издаване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера и разрешителни за 

използване на корабни радиостанции  

От съществено значение за безопасността на корабите преди да бъдат пуснати в 

експлоатация е да им бъдат присвоени повиквателен сигнал, MMSI и ATIS номера. През 

отчетния период бяха присвоени общо 14 повиквателни сигнала (2018 г. - 7), MMSI и ATIS 

номера. Издадени/преиздадени бяха 23 разрешителни за използване на корабни 

радиостанции (2018 г. - 36).  

ж) превантивен и текущ контрол, през летен сезон 2019 г., върху движението на 

плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение и зоните за водно-атракционни услуги 

контролни наблюдения на акваториите с превантивна цел   

През целия летен сезон от началото на м. юни до края на м. септември, инспектори от 

агенцията, съвместно със служители от други институции, извършваха превантивен контрол 

с цел установяване на нарушения и предпазване от възникване на инциденти и 
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произшествия в българския отговорен район съгласно утвърдени графици  от директорите 

на ДМА – Варна и Бургас. 

В отговорния район на Дирекция „Морска администрация  – Бургас” 

1. Проверки по море на плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение, 

извършени с катерите на дирекцията: 

През летен сезон 2019 г. има извършени общо 10 проверки по море (за 2018г.- 11). 

 

2. Проверки по суша, извършени самостоятелно от инспекторите в дирекцията или 

съвместно с Министерство на туризма и Областната управа на Бургас, на зоните за 

предоставяне на водноатракционни услуги 

В района на ДМА Бургас през 2019 г. са извършени 132 проверки на всички 104 зони 

за предоставяне на водноатракционни услуги през летен сезон 2019 г. За сведение през 2018 

г. проверките на водни бази са били 116 броя. В началото на сезона (за периода от 20 юни до 

10 юли) са направени  общо 54 първоначални проверки при разкриване на базите. В разгара 

на сезона (периода от 31 юли до 10 август)  са извършени още 78 извънредни проверки.  

Установява се тенденция за свеждане до минимум на нарушенията.  . 

Извънредни проверки по суша на неконвенционални кораби плаващи под българско 

знаме – общо  80 проверки, при които се проверени 115 броя плавателни съдове ( За 2018 г. - 

7 проверки). 

Други проверки от инспекторите на ДМА Бургас 

Извършени са проверки на състоянието на  17 пристана за сезонен превоз на хора в 

началото на летния сезон; 

            Извършени са съвместни проверки с ИАРА за установяване на координати на 

мидарници и даляни в района на ДМА – Бургас, в рамките на 3 (три ) работни дни. 

 В началото на 2019 г. са извършени проверки на фарове в районите на Царево, 

Приморско, Созопол, Поморие и Несебър. 

 Извършени са регулярни проверки ( общо 7) в района на потъналия кораб 

“Мопанг“ край Созопол. 

3. Съставени актове и фишове в резултат на проверките през отчетния период 

Общия брой на съставените фишове  за летния сезон са 9 бр. (за 2018 г.- 6 бр.), като 

най-често срещаните нарушения са: 

-  валидно издадените документи не са на борда на лодката; 

- не е маркирано спасителното оборудване; 

- нечетлива маркировка; 

Има съставени 3 /три/ акта за установяване на административни нарушения свързани 

с проверките и са съставени 21  наказателни постановления.  За 2018 г. няма съставени 

актове. 

Търсеният превантивен ефект и регулярният текущият контрол оказаха своето 

влияние, както върху собствениците и водачите на лодки, яхти и джетове, така и върху 

концесионерите и наемателите на плажове и водни зони.  

 

В отговорния район на Дирекция „Морска администрация  – Варна” 

1. Проверки по море на плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение, 

извършени с катерите на дирекцията: 

През целия активен летен сезон 2019 г. в района под юрисдикцията на ДМА – Варна 

ежеседмично дежуриха 2 спасителни катера, а също така бяха извършвани проверки по 

пристанищата. Единият от катерите извършваше проверки в района на север от к.к. „Златни 

пясъци” до румънската граница, а другият в района на Варненския залив. Бяха проверени 

общо 74 плавателни съда (2018 г. - 66), от които 42 плавателни средства за сезонен превоз на 

пътници (2018 г. - 39). 
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2.Проверки по суша, извършени от инспекторите на ДМА - Варна съвместно с 

Министерство на туризма и Икономическа полиция, на зоните за предоставяне на 

водноатракционни услуги и на плавателни средства за превоз на хора. 

През целия активен летен сезон бяха направени 35 проверки на ВВБ.  

Съвместно с Министерството на туризма в началото на летния сезон бяха направени 

проверки на зони за предоставяне на водноатракционни услуги на плаж Кабакум и плаж 

Панорма в к.к Златни пясъци. 

Съвместно с Икономическа полиция бяха направени редица проверки на плавателни 

средства за превоз на хора, позиционирани на морска гара. 

 3. Съставени актове и фишове в резултат на проверките през отчетния период. 

 За отчетен период бяха съставени общо 5 акта за установяване на административно 

нарушение (през 2018 г. – 1 акт) свързани с опазването на морската среда и въздуха от 

замърсяване от кораби. На база на актовете бяха издадени 16 наказателни постановления 

(2018 г. - 5). Съставени бяха 17 фиша за нарушение на малки плавателни съдове (2018 г. - 

14), от които 5 от специалисти от ИРМ. Търсеният превантивен ефект и регулярният текущ 

контрол, оказаха своето влияние, както върху собствениците и водачите на лодки, яхти и 

джетове, така и върху концесионерите и операторите на плажове и водни зони. Процедурата 

по съставяне на гореизброените актове и налагане на санкции със съответните наказателни 

постановления е приложена, без да се предизвиква необосновано забавяне и/или задържане 

на корабите-нарушители. Глобите са своевременно платени, без обжалване на наказателните 

постановления. Съдействието между различните органи и ведомства, осъществяващи 

контрол беше на необходимото ниво. 

1.3. Контрол на български кораби в наши и чужди пристанища 

а) контрол на българските кораби в наши пристанища (Flag State Control) 

С цел подобряване поддържането на техническо състояние на българските кораби 

след освидетелстване, на основание Разпореждане № 82 на изпълнителния директор на 

ИАМА, се извършват проверки на български кораби, намиращи се в български пристанища. 

При констатиране на несъответствия на действителното спрямо изискваното състояние на 

кораба, екипажите се задължават да отстранят, преди отплаване констатираните нередности, 

които могат да доведат до задържането им в чужди пристанища при проверка по реда на 

държавния пристанищен контрол или са заплаха за безопасността на екипажа, кораба и 

околната среда. 

През годината са извършени 6 проверки на кораби, плаващи под българско знаме от 

Администрацията на знамето (2018 г. – 8). Всички проверки са приключили с констатиране 

на несъответствия. Най-големи слабости са констатирани по отношение на поддържането на 

конструкцията на плавателните средства и спазване изискванията на конвенция MARPOL. В 

периода 01.09.2019 г. - 30.11.2019 г. бе проведена концентрирана кампания за Аварийни 

системи и Процедури. България беше избрана за координатор по тази кампания за 

Черноморския Меморандум по ДПК. В рамките на кампанията бяха проверени 34 кораба в 

Бургас и 38 кораба във Варна. Задържани кораби няма.  

б) инспекции на български кораби в чужди пристанища по линия на държавния 

пристанищен контрол (Port State Control) 

 общият брой инспекции на български кораби по PMoU (Парижки 

меморандум) през 2019 г. са 8, задържан 1  (за 2018 г. – 9-проверени, задържани няма); 

 общият брой инспекции на български кораби по BsMoU (Черноморски 

меморандум) през 2019 г. са 22, задържани кораби няма (за 2018 г. – 20 -проверени, 1 

задържан кораб); 

 общият брой инспекции на български кораби по MedMoU (Средиземноморски 

меморандум) през 2019 г. е проверен 1 кораб, като няма задържани кораби (за 2018 г. – няма 

задържани кораби). 

в) прегледи и проверки на условията на живот и труд на борда на кораба (MLC, 

2006) 

mailto:bma@marad.bg
http://www.marad.bg/


гр. София, 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, тел. 0700 10 145 

bma@marad.bg, www.marad.bg 

10/61 

Във връзка със спазване изискванията на Международната Трудова Конвенция, 

(MLC, 2006, както е изменена) през 2019 г. бяха извършени 4 прегледа на кораби 

регистрирани в пристанище Варна. Издадени бяха 3 свидетелства с пълен срок на действие 

(подновителни), както и съответните Декларации  част I и част II във връзка с настъпилите 

промени в местното законодателство. Извършен бе 1 междинен преглед с преиздаване на 

свидетелството и декларации част I и част II предвид настъпилите промени. 

През 2019 г. продължиха да се извършват проверки, на основание постъпили сигнали, 

съдържащи твърдения за опасност или несъответствие, по отношение на условията на живот 

и труд на моряците, посочени в Декларацията за съответствие с Морската трудова 

конвенция, 2006 г., които основно се изразяват в забавяне или нарушаване на договорените 

заплати и други финансови активи. През изминалата година в ДМА-Варна бяха получени 10 

сигнала, а в ДМА-Бургас 1 сигнал за неспазване изискванията на MLC, 2006 изразяващи се 

основно в забавяне на договорените заплати и други финансови активи. В тази връзка, 

проверките са извършени съгласно с процедура ПК 0701 и ПК 0702. Съответно 4 кораба 

бяха задържани. 

2. В областта „Квалификация и регистрация на морските лица” са извършени 

следните дейности: 

2.1. Поддържане на регистър на морските лица 

През отчетния период продължи работата по попълване на базата данни в 

електронния регистър на морските лица за поддържане на актуална и точна информация. 

Успоредно с това се попълват данни и в новата програма за издаване на свидетелства на 

морски лица. Същата непрекъснато се актуализира и се прибавят нови функции, които след 

тестване се въвеждат в практиката. Особено внимание се обръща на актуализиране данните 

за здравословната годност на морските лица, което според международните нормативни 

документи е задължение на администрацията.  

През 2019 г. непрекъснато се актуализира списъкът с одобрени лекари, даващи 

заключения за медицинската годност на морски лица, като се поддържаше и информацията 

на електронната страница на агенцията.  

Във връзка с допускането до изпити, издаването и преиздаването на свидетелства за 

правоспособност през изминалата година са изготвени 40 становища по чл. 8 на НКМЛ № 6 

и са признати 44 свидетелства, съгласно директива 2005/45/ЕО и чл. 19 на директива 

2008/106/ЕО, като в тази връзка са прегледани и заверени 320 дневника за практическа 

подготовка (2018 г. – 260).  

Във връзка с постъпили писмени запитвания от морски лица, както и в резултат на 

подадени обжалване на изпитни резултати през 2019 г. са изготвени и изпратени общо 55 

отговора.  

През отчетната година са направени 28 610 записа за командироване и 

откомандироване на морските лица (2018 г. – 26 609), с вписване на данните на кораба, 

заеманата длъжност и продължителност на плавателния стаж, като от тях 15 836 (2018 г. – 

18 602) са за вписване на проведен плавателен стаж от моряшка/служебна книжка. 

2.2. Издаване на документи на морските лица – моряшки паспорти, моряшки 

(служебни) книжки, свидетелства за правоспособност и потвържденията им, свидетелства за 

специална и допълнителна подготовка, удостоверения за плавателен стаж и др.  

Съгласно Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и 

освидетелстване на моряците, 1978 както е изменена (STCW), всички български 

правоспособни лица, участващи в международно плаване по море трябва да бъдат снабдени 

със свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност, 

свидетелства за допълнителна и специална подготовка и потвърждения на свидетелствата 

(ендорсмънти), съдържащи реквизити, съгласно формата предвидена в Конвенцията, като в 

процес на преиздаване бяха всички документи на морските лица, които не са в съответствие 

с настъпилите промени и изисквания на Конвенцията. 
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През 2019 г. са издадени 1 304 свидетелства за правоспособност (2018 г. – 1 695), а 

потвържденията на свидетелства са 302 (2018 г. – 393).  Издадените свидетелства за 

специална и допълнителна подготовка са 16 041 (2018 г. – 17 485), а свидетелствата за 

професионална компетентност и свидетелствата за правоспособност в местно плаване са 376 

(2018 г. - 396).  

През 2019 г. са издадени общо 27 222 документа на български морски лица (2018 г. – 

25 519), в т.ч. свидетелства за правоспособности, свидетелства за допълнителна и специална 

подготовка, потвърждения на свидетелства, моряшки паспорти, удостоверения за 

плавателен стаж. Очакванията за 2020 г. са за запазване на нивото от 2019 г.  

 

Фиг. 8 
През изминалата година се наблюдава увеличение на броя на издадените 

свидетелства за „Водач на кораб до 40 БТ по море“, „Водач на малък кораб“, както и на 

свидетелствата „Шкипер на кораб за спорт и развлечение“, като са издадени общо 4 430 

(2018 г. – 3 249). 

 

 

фиг. 9 

 

 Издадените моряшки паспорти през 2019 г. са 3 053 (2018 г. – 3 094), а 

издадените моряшки и служебни книжки са 1 232 (2018 г. – 1 357). На фиг. 10 и фиг. 11 са 

показани издадените моряшки/служебни книжки и моряшки паспорти през отчетната година 

и разпределението им по дирекции. 

mailto:bma@marad.bg
http://www.marad.bg/


гр. София, 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, тел. 0700 10 145 

bma@marad.bg, www.marad.bg 

12/61 

     
   

  фиг. 10       фиг. 11 

Издадени са 1 834 удостоверения за плавателен стаж (2018 г. – 1 399). При подаване 

на заявления за допускане до изпит на морски лица са изготвени и значителен брой 

служебни удостоверения за плавателен стаж.  

На фиг. 12 са показани издадените удостоверения за плавателен стаж разпределени 

по дирекции: 

 

 
фиг. 12 

 

2.3. Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност 

Общия брой на изпитани лица в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 

през 2019 г. е 3 755 (2018 г. – 3 942). Създадената възможност кандидатите за придобиване 

на правоспособности да подават заявления за изпити и да се явяват на изпит във всички 

дирекции, значително повишава качеството на административната услуга. Във всяка 

дирекция се обявяват ежемесечно минимум по две дати за изпити, като при необходимост се 

създават извънредни сесии. Разпределението на изпитаните лица през отчетният период е 

както следва: 
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фиг. 13 

При провеждането на изпитите на кандидатите са предоставяни анкетни карти за 

качеството на проведената изпитна сесия. Попълнени са общо 349 анкетни карти (по данни 

от ДМА Варна – 119 и ДМА Бургас -230).  

 От направените анализи на попълнените анкетни карти се забелязва, че морските 

лица получават информация за изпитите основно чрез електронната страницата на 

агенцията, като наличната информация е оценена, като достатъчна, а възможността да се 

подават документи във всички фронт-офиси на агенцията значително улеснява участието им 

в провежданите изпитни сесии. Морските лица считат, че изпитването чрез електронната 

система за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности е улеснение, обхваща 

актуална материя и е създадена добра организация за провеждане на изпитите и изразяват 

задоволство, че изпитните въпроси са актуални. Създадената организация за провеждането 

на изпитите ги удовлетворява и отношението на служителите е вежливо и любезно. 

Указанията преди стартирането на изпитите, както и встъпителния инструктаж за работа с 

компютърната система са оценени като изчерпателни и достатъчни. По отношение за 

дължимата такса за провеждане на изпит анкетираните са на мнение, че е нормална и 

достъпна. 

В анкетните карти за провеждането на изпитите са включени въпроси, свързани с 

корупционните практики в агенцията. Анкетираните кандидати са отбелязали, че няма 

такива в агенцията. 

2.4. Проверки и независима оценка на морските учебни заведения и центрове 

Съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица, учебните 

заведения и центрове провеждат обучения само по одобрени от агенцията програми и 

курсове и в одобрени за тази цел кабинети. През 2019 г.  след проверка, коригиране и 

съгласуване са одобрени 138 програми  и курсове (2018 г. – 179), както следва: 

 - Одобрени учебни програми за подготвителни курсове за придобиване на 

правоспособности, курсове за специална и допълнителна подготовка на море и река - общо 

24 бр.(2018г. - 49); 

 - Одобрени учебни програми за подготвителни курсове за речни правоспособности и 

курсове за специална и допълнителна подготовка за плаване по река – 1 бр. (2018г. - 9);  

 - Одобрени учебни програми за подготвителни курсове за „Водач на кораб до 40 БТ 

по море“ и „Водач на малък кораб“ – 20 бр. (2018г. - 9); 

 - Одобрени курсове за „Водач на кораб до 40 БТ“ и „Водач на малък кораб“ - общо 8 

бр. (2018г. - 15); 

 - Одобрени курсове за подготвителни курсове за правоспособност, курсове за 

специална и допълнителна подготовка  - общо 78 бр. (2018 г. - 84); 
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 - Одобрени учебни планове за висше образование с придобиване на ОКС „Магистър 

или бакалавър“ - 6 бр.(2018 г. - 8); 

 - Одобрени учебни планове за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация - 1 бр. (2018 г. - 2) 

 През отчетният период са одобрени и следните национални стандарти: 

- Национален стандарт за провеждане на обучение, допълващо образованието 

до изискванията на IMO моделен курс 7.08 за придобиване на правоспособност „Корабен 

електромеханик“; 

- Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „Капитан на плаващо 

техническо средство“; 

- Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „Водач на кораб до 40 

БТ по море“; 

- Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „Експерт при превоза 

на опасни товари по вътрешните водни пътища“; 

- Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „Консултант по 

безопасността при превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища“; 

Актуализиран е списъкът на учебните заведения, центровете за професионално 

обучение и квалификация, физическите и юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон, получили одобрение от ИАМА за провеждане на подготвителни курсове по чл. 33, т. 

5  „Водач на кораб до 40 БТ по море” и по чл. 35, т.4 „Водач на малък кораб по ВВП на 

Европа”. Списъкът е публикуван на интернет страницата на агенцията. Създаден е и 

публикуван списък на провежданите курсове за специална и допълнителна подготовка с 

данни за учебните заведения. Публикувани списъци се актуализират при всяка настъпила 

промяна. 

В съответствие с международни изисквания, както и с изискванията на Наредба № 6 

за компетентност на морски лица в Република Българи, Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ осъществява непрекъснат контрол на учебния процес в одобрените учебни 

заведения, центрове за повишаване на професионално обучение и квалификация, както и на 

физическите и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили одобрение. 

Плановите проверки се извършват по предварително одобрен от изпълнителния директор 

график, като за 2019 г. те са 37. През отчетният период са извършени общо 858 извънредни 

проверки на учебния процес. За резултатите от всички извършени проверки са съставени 

необходимите протоколи в съответствие с изискванията на ПК 06-02 „ Оценка на учебни 

заведения и центрове за допускане да извършват обучение и квалификация и контрол върху 

дейността им“. 

 

2.5. Проверки и оценка за съответствие на медицински заведения с Наредба № Н-11 

за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република 

България 

През отчетния период не са регистрирани нови медицински заведения, оправомощени 

да удостоверяват здравословната годност на морските лица, съгласно Наредба № Н-11. 

Списъкът на одобрените медицински заведения е наличен на електронната страница на 

агенцията, като всяка настъпила промяна в имената на одобрените да дават заключение за 

медицинската годност лекари, се отразява своевременно. Към настоящия момент 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е одобрила 20  медицински заведения, 

които да извършват прегледи за медицинска годност на морските лица. Не са постъпвали и 

сигнали за извършени нарушения от страна на медицинските центрове. По тази причина не 

са извършвани и извънредни проверки. В края на 2019 г. е изготвен и одобрен от 

изпълнителния директор график за извършване на планови проверки на одобрените 

медицински заведения през 2020 г. 

2.6. Споразумения с чужди администрации за признаване на свидетелства за 

правоспособност. 
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В съответствие с изискванията на Конвенцията и във връзка с конкретни предложения 

за работа на български моряци на кораби, плаващи под чуждо знаме има подписани 

споразумения с 33 държави. През 2019 г. няма подписани нови споразумения.  

През годината продължиха преговорите с Ислямска Република Иран за финализиране 

на проект на Меморандум за взаимно признаване на свидетелствата за правоспособност на 

морските лица съгласно правила I/10 на Международната Конвенция за вахтената служба и 

нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена (Конвенция 

STCW) и проект на Меморандум за взаимно признаване на свидетелствата за 

правоспособност  на морските лица в крайбрежно плаване съгласно правило I/3 на 

Конвенция STCW. 

 

2.7. Потвърждаване автентичността на издадени от ИАМА документи  

По искане на чужди корабопритежатели, менинг-агенти и администрации са 

извършени проверки и са изпратени отговори за автентичност на издадени от ИАМА 

документи на 1 312 български морски лица (2018 г. – 1 645). През отчетната година няма 

забавяне на отговорите за потвърждаване на автентичността, а също така няма и оплаквания 

от чужди администрации и юридически лица в тази връзка. С влизане в действие на 

електронната система за потвърждаване автентичността на издадени от ИАМА документи 

чрез интернет, се наблюдава намаление на изпратените запитвания спрямо нивото от 2018 г. 

За 2020 г. се очаква тенденцията от 2019 г. да се запази. 

3. В областта „Контрол на корабите в пристанищата” са извършени следните 

дейности: 

3.1. Контрол на чуждите кораби в българските пристанища (ДПК) и налагане на 

забрани за отплаване в случаите, предвидени в закона. 

Във връзка с дейността по държавен пристанищен контрол ДМА – Бургас и ДМА – 

Варна извършват проверки на чужди кораби, посещаващи българските пристанища и при 

констатиране на несъответствия предприемат предвидените мерки, съгласно 

международните актове за държавен пристанищен контрол. ДПК в гореспоменатите 

дирекции се извършва от инспектори, съгласно Резолюция А.1119(30) на Международната 

морска организация и Наредба № 12 за прегледите по реда на държавния пристанищен 

контрол от съответните служители. Спазени бяха изискванията на Меморандума за процент 

пропуснати кораби. За всяка пропусната инспекция е уведомен национален координатор по 

ДПК за България. Анализът показва, че са изпълнени критериите съгласно Изискванията на 

Меморандума. 

Задълженията на България, произтичащи от Директива 2009/16 ЕС и PMoU, са да 

извърши проверки общо на 344 кораба с приоритети І и ІІ за 2019 г. (за 2018 г. -253 кораба). 

Съгласно регламентациите на Новия инспекционен режим (НИР) и Директивата, всяка 

страна – членка може да пропусне да инспектира до 5% от корабите с Приоритет І и висок 

рисков профил, както и до 10 % от корабите с Приоритет ІI  и рисков профил различен от 

висок. По първия показател ИАМА е пропуснала само 1 инспекция, което съставлява 2,47%,  

а по втория – 26, което съставлява  9,92 %. Важно е да се отбележи, че през 2019г., поради 

големият брой кораби с Приоритет І – 343 акустирали в българските пристанища, ИАМА 

има право да пропусне до 30% от корабите с Приоритет І, независимо от рисковият профил.  

По тези основни показатели България е на водещо място в Европейския съюз. 

През 2019 г. за страните членки на Парижкия, Черноморския и Токийските 

меморандуми беше проведена концентрирана кампания (CIC) „Emergency Systems and 

Procedures”. Кампанията се проведе от 01.09.2019г. до 30.11.2019г. За отчетният период са 

извършени проверки както следва: 

- в пристанище Бургас - общо 183 проверки на кораби (за 2018г. са били 184). 

Задържаните кораби за периода са 9 (за 2018 г. – 10).  

- в пристанище Варна - общо 161 проверки на кораби с приоритет I и II 2019 - 

146 (2018 г. - 146), като са констатирани 458 забележки. Задържан е един кораб. 
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 През 2019 г. от извършени инспекции по реда на държавния пристанищен 

контрол не са банирани кораби (2018 г. – 0). Беше извършена инспекция от инспекторите в 

ДМА Варна за сваляне на баниране по искане на Италианските власти на порт Катания. В 

последствие банирането на указания по-долу кораб бе свалено. 

Във връзка с необходимостта от изпълнение на поставените цели през отчетната 

година постоянно се е повишавала квалификацията на заетите с дейността инспектори, чрез 

активно участие в национални и международни форуми, семинари и работни срещи 

организирани от администрацията, PMoU по държавен пристанищен контрол и ЕМСА. 

Съгласно изискванията на Наредба № 12 за проверките по реда на държавния 

пристанищен контрол, ежемесечно се обработват данните за индивидуалните кораби, 

посетили български пристанища или места за заставане на котва, като за всеки кораб се 

посочва ИМО номер и дата на пристигането в пристанището. Всяко конкретно посещение се 

въвежда в информационната система на BS MoU, но поради технологично време за 

обработка, информацията се въвежда и отчита през месеца следващ отчетния. Броят 

индивидуални кораби, посетили района на пристанище Варна и Бургас през 2019 г. е 1 284 

кораба (2018 г. – 1 221). Наблюдава се леко увеличение на броя индивидуални кораби, 

посетили двете пристанища през 2019 г., което е свързано с повишения товарооборот в 

районите. 

Дейността на служителите от отдел Контрол на корабоплаването относно контрола 

на корабите в пристанищата под юрисдикцията на ДРН – Русе и Лом през 2019 година беше 

съсредоточена в три основни направления: 

 Контрол за спазването на общите законови изисквания отнасящи се към 

всички кораби плаващи и престояващи в пристанищните  акватории.  

 Контрол съгласно двустранното Споразумение между Изпълнителна агенция 

„Морска администрация“ и Румънската морска администрация, относно проверките на 

плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на река 

Дунав отнасящо се към корабите плаващи под чуждо знаме.  

 Контрол на условията и изискванията за безопасност при обслужване на 

пътници, обработка на товари, бункеровка и безопасен престой на кораби разположени в 

районите на котвени стоянки, водни обекти, понтони и корабни места. 

 В тази връзка бяха извършени 65 проверки по Правилата за речния надзор по 

Дунава. Проверени са 135 кораба по клаузите на споразумението, като  при 49 кораба са 

констатирани нередности, които са отстранени до отплаването на съответните кораби. Най-

честите нарушения констатирани при тези проверки са: липса на отчетни форми за 

работното време и почивките на членовете на екипажа; липса на годни противопожарни или 

спасителни средства; радио-средства с несъответствия в излъчването; нередовно водене на 

служебни книжки, корабния дневник или дневника за отработени масла; липсваща 

маркировка на съдовете за разделно събиране на отпадъци; липсващи сертификати; липса на 

контрастно оцветяване на краищата на стъпала на трапове, горната част на кнехтове, леерно 

ограждане на комингси и палубни проходи. В резултата на извършените проверки са 

наложени забрани за отплаване на 6 кораба, съставени са 5 акта за установяване на 

административно нарушение и 27 фиша. 

 През 2019 г. пристанищата от района на ДРН – Русе  и ДРН – Лом са посетени 

от значителен брой самоходни и несамоходни плавателни съдове, на които при оформяне на 

пристигането и отплаването е извършвана проверка на корабните документи. През 

отчетният период в района на двете пристанища са извършени общо 10 772 входни и 10 738 

изходни контроли на плавателни съдове (съответно за 2018 – 9 167 и 10 241), като 

пристигналите от задгранично плаване кораби за 2019 година са 9 507  (за 2018 – 9 167), а   

отплавалите в задгранично плаване кораби за 2019 година са 9 545 (за 2018 – 9 169). 
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  Фиг. 14      фиг. 15 

  

Броят на корабите под български флаг пристигнали и отплавали в задгранично 

плаване през годината е съответно 2 328 и 2 395 броя. През 2018 година са пристигнали 

2662, а са отплавали 2 746. 

  
фиг.16      фиг. 17 

 За 2019 година пристигналите в крайбрежно плаване кораби под български 

флаг са  648 кораба (1 319 за 2018 г.), като съответно отплавалите в крайбрежно плаване 

кораби са 586 (1 072 за 2018 г.).   

Отбелязани са 755 (578 за 2018 г.) посещения на пътнически кораби с кабини в 

пристанища Силистра, Тутракан, Русе, Свищов и Никопол. Нарастването спрямо 

предходната година е с 30%.  Обработени са общо 89311 пътника от пътнически кораби с 

кабини и 53927 пътника от фериботните линии Никопол - Turnu Măgurele и Свищов – 

Зимнич. Самоходните кораби, включително фериботи и пътнически кораби с кабини, 

посетили пристанищата попадащи под териториалната компетентност на ДРН – Русе през 

2019 година са 7567 (5102 за 2018г.). Посещенията на самоходни кораби съставляват 76 % 

отнесени към общия брой корабни посещения. Посещенията на несамоходни кораби под 

териториалната компетентност на ДРН – Русе през 2019 година са 1806. 

В резултат на извършените контролни дейности в ДРН – Русе и ДРН – Лом са 

съставени 5 Акта за установяване на административни нарушения, издадени са 20 

наказателни постановления и 30 фиша за маловажните случаи на нарушения по смисъла на 

чл. 383 от Кодекса на търговското корабоплаване. В резултат на извършените проверки в 

ДРН Русе и ДРН Лом през отчетния период са наложени забрани за отплаване на общо 11 

кораба, задържан е един кораб и на един е наложен арест.  

По време на престоя на корабите в пристанищата е осъществяван необходимия 

контрол върху тяхното разположение по котвени стоянки и понтони, както и проверки по 

спазване на Правилата за плаване. Извършени са 23 обиколки на акваториите на 

пристанищата с патрулните катери на агенцията, при които са съставени актуални скици на 
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разположението на корабите и е наредено маневрирането на корабите разположени извън 

границите на котвените стоянки. Извършени са 29 проверки на навигационната обстановка, 

като от тях за ДРН Русе – 13, а за ДРН Лом – 16. През годината са публикувани 113 

„Известия до корабоводителите”, свързани с промяна на режима на корабоплаване, 

удълбочителни и спортни мероприятия. 

 

 
фиг. 18 

 

 Извършена е подготовка за текущия зимен сезон. Съгласувани са 

инструкциите за зимуване на корабите с пристанищните оператори и корабопритежатели. 

Представени са планове за зимна подготовка от операторите на кораби и пристанища. 

 

3.2. Контрол на товарните операции и заверки на товарни планове 

Контрола на товарните операции в пристанищата е съсредоточен основно върху 

корабите, превозващи опасни товари. Претоварната дейност на опасни товари се 

осъществява основно в пристанище Русе, където се експлоатират три терминала за 

нефтопродукти и един за газ. Засилен е контролът при извършването на операции по 

снабдяването на кораби с гориво и смазочни материали (бункероване), по схема кораб-

автоцистерна и кораб-кораб, с цел недопускане замърсяване на околната среда с 

нефтопродукти. 

 През годината в пристанище Русе са обработени общо 324 кораба с опасни 

товари  (232 за 2018 година), включително товарене и разтоварване на дизелови горива, 

масла, мазут, битум, бензин и петролен газ (LPG). Несамоходните от тях са 148 кораба.  

Извършени са 751 бункеровки (зареждания на кораби с гориво), като (за 2018 – 676). 

На добро ниво е контролът, който се осъществява върху транзитното движение на 

корабите, превозващи опасни товари. Тези кораби се проследяват по целия маршрут на 

движение в отговорния район на дирекцията. През 2019 година край пристанище Русе са 

преминали транзит 409 самоходни и 272 несамоходни кораба превозващи опасни товари. 

 През 2019 година продължи събирането, обработката, предоставянето  и 

съхраняването на статистическа информация, съгласно Наредба 919/08.12.2000 г. за 

ССИДПОСППСРБ само по новата интернет базирана информационна система 

„PORTSTAT”, както и съответното им валидиране на първо и второ ниво.  

Във връзка с Наредба № 919/08.12.2000 г. за събиране на статистическа 

информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища 

и пристанищни съоръжения в Република България инспекторите в ДРН Русе са извършили 

20 проверки за коректността и верността на подадените статистически данни от 

собствениците на пристанища или пристанищните оператори. Съставен е акт за 

установяване на административно нарушение на „Дунавски Драгажен Флот“ АД. 
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4. В областта „Контрол на корабоплаването в териториални води и по 

корабоплава-телен път” са извършени следните дейности 

От хидрометеорологична гледна точка 2019 година се характеризира със сравнително 

добри характеристики за корабоплаване. За годината са отбелязани 99 дни с обявени 

прагови участъци, тоест с дълбочини на праговете по-малки или равни на 25 дм. За 

водомерна станция Русе, най- ниско водно ниво през годината е отбелязано на  08.11.2019, 

то е – 43см. Най-висок е бил водния стоеж на 12.06.2019 година + 719 см.  Пълно замръзване 

на водната повърхност в участъка не е отбелязвано. 

 Установени са общо 42 засядания на кораби (за 2018 г.-59), като 15 от тях са в 

границите на фарватера (за 2018 – 19 ). При 9 от засяданията фарватерът е бил частично 

непроходим или затворен. Общата сума на часове, през които фарватера е бил частично 

непроходим или затворен е 83 часа. При 4 от случаите на засядане, водачите са нарушили 

ограниченията, наложени от капитана на пристанището, на двама от тях са съставени Актове 

за установяване на административно нарушение. 

 Критичен за корабоплаването остава прагът на 564,000 -  565,000 километър, 

като 16 кораба са заседнали през годината в района, 5 от които във фарватера. Регулиране на 

корабоплаването в този район е най-честата причина за плаванията на патрулните катери на 

ИА „Морска администрация“. През годината са отбелязани 9 дни на контролни плавания от 

представителството в Свищов, 3 дни от представителството в Силистра и 7 в акваторията на 

пристанище Русе. В следствие на тези плавания и своевременните указания давани от 

служителите работещи в представителства Свищов и Силистра, броя на заседналите кораби 

е намален и е осигурено безопасно преминаване през критичните райони на пасажерските 

кораби. 

 Заявени са 59 рапорта и акта за аварирали навигационни знаци от страна на 

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”. 

  Заявените аварийни случаи са пет, като при всеки от тях не са 

нарушавани правилата за плаване, не е настъпило замърсяване и последствията от аварията 

не са напускали кораба, което е причината да не бъдат разследвани. 

   

 

5. В областта „Контрол и опазване на морската и речната среда от 

замърсяване” са извършени следните дейности: 

 

 5.1. Извършени дейности на море:  

През 2019 г. инспекторите на ДМА – Варна и Бургас са упражнявали контрол за 

предотвратяване замърсяването на морската среда и въздуха от кораби, чрез извършване на 

проверки по реда на държавния екологичен контрол на морското корабоплаване (ПК 09-01 

от СУК на ИАМА), контролни огледи на акваториите (ПК 09-01), проверки по сигнали за 

замърсяване на морската среда, вкл. по такива по линия на европейската система за 

сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване CleanSeaNet (ПК 09-04), пробоотбор от 

корабни горива за установяване съответствието им с националните изисквания за качество 

по показател съдържание на сяра (ПК 09-07). По линия на държавния екологичен контрол са 

проверени 933 кораба, подлежащи на проверка по Наредба № 15 за предаване и приемане на 

отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари 

(Наредбата транспонира изискванията на Директива 2000/59/ЕО).  
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фиг. 19 

През отчетната година служителите на ДМА-Варна и ДМА-Бургас са извършили 

общо 555 (2018 г. – 536) периодични проверки на чистотата на акваториите, пристанищата, 

рейдовете и кейовите места и 32 проверки по сигнали за замърсяване на морската среда 

(2018 г. – 31). По-голямата част от сигналите за замърсяване са неоснователни – при 

извършване на проверки на място, замърсяване не е констатирано или се наблюдава 

природен феномен „цъфтеж на планктона“.  

  

фиг. 20        фиг. 21 
От получените през 2019 г. 20 сигнала  за замърсяване на морската среда /двадесет/ в 

ДМА Варна 12 са неоснователни, а в останалите 8 случая се касае за нефтени замърсявания 

в особено малки размери – наблюдавани са основно малки като квадратура опалесциращи 

филми върху морската повърхност, които не подлежат на локализиране и почистване, а по 

естествен път се обветрят и изчезват за часове. Реалните случаи на замърсяване, потвърдени 

след проверки по постъпили в ДМА – Варна сигнали, са както следва:   

- на 10.01.2019 г. сигнал за опалесциращ нефтен филм пред 11 к.м. в 

пристанищен терминал Варна-запад; при оглед на място е установено наличие на много фин 

опалесциращ филм в особено малки размери, но не са установени доказателства за 

възможно замърсяване от кораб (съмненията са за изтичане на незначително количество 

омаслени води от заустваща в района тръба – такова явление обикновено се наблюдава след 

пороен дъжд, какъвто валя предишния ден);  

- на 11.01.2019 г. е получен сигнал аналогичен на този от 10.01.2019 г.; 

констатациите от проверката на място са същите, с тази разлика, че опалесциращият филм е 

значително по-малък поради процесите на естествено обветряне и се е преместил под 

влияние на вятъра; съмненията са за изтичане на омаслени води от тръба в района на 17 к.м. 

на пристанищен терминал Варна-запад; информацията е предадена на РИОСВ – Варна и 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ чрез МСКЦ за предприемане на по-нататъшни 

действия по компетентност; 

- на 15.03.2019 г. сигнал от дежурния във Варна Трафик Контрол за 
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червеникави петна по морската повърхност в района на Морска гара – Варна; констатирано 

е наличие на няколко малки петна от червеникав прах в указания район; замърсяването се е 

разсеяло и изчезнало в рамките на около 1 час; не е установен източникът;  

- на 07.04.2019 г. сигнал от гражданин за мазутни топчета (tar balls) по 

пясъчната ивица северно от естакадата на с. Шкорпиловци; при проверка на място е 

констатирано, че морската вода пред крайбрежието в района е абсолютно чиста, а само по 

пясъка са наблюдавани мазутни топчета с размери от 1-2 до 5-6 см диаметър; за случая е 

уведомена РИОСВ – Варна и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“; източник 

на замърсяването не е установен; хипотезата е, че се касае за стар обветрен нефтопродукт, 

изхвърлен от вълните при преобладаващия източен вятър;  

- на 10.04.2019 г. сигнал от РИОСВ – Варна за мазутни петна по пясъчната 

ивица на плажа на къмпинг Добруджа – гр. Шабла, както и на плажа до Първа буна – гр. 

Варна; при направени огледи на място съвместно с експерти на РИОСВ – Варна, БДЧР и от 

регионалната лаборатория към ИА „Околна среда“ е констатирано наличие едва на 4-5 бр. 

малки (1-5 см диаметър) мазутни топчета само по пясъка на плажа на къмпинг Добруджа; в 

района на Първа буна плажът е чист; морската вода и в двата района е чиста; произходът на 

мазутните топчета не е установен;  

- на 18.04.2019 г. сигнал от Община Балчик за нефтено замърсяване на 

акваториите в пристанищен терминал Балчик и в рибарското пристанище, което е в 

непосредствена близост; при оглед на място в района е наблюдаван опалесциращ нефтен 

филм по морската повърхност; извършени са проверки на 2 заподозрени като възможни 

източници на замърсяването плавателни съда, но не са установени факти и доказателства, че 

нефтен разлив е допуснат от тях;  

- на 12.11.2019 г. сигнал от оперативния дежурен на ВМС за мазни петна в 

района на базата на ВМС и пред 8 к.м. на пристанищен терминал Варна-изток; при 

извършен щателен оглед на място е констатирано, че акваториите пред 8 к.м. на Варна – 

изток са чисти; няколко мазни сребристи петна (<1х0.5 м) са забелязани пред базата на 

военните кораби; замърсяването е в особено малки размери и не подлежи на локализиране и 

механично почистване; източник на замърсяването не е идентифициран;  

- на 12.12.2019 г. сигнал от директора на пристанищен терминал Балчик за 

мазно петно в акваторията на Рибарско пристанище Балчик; при оглед на място е 

констатирано незначително замърсяване – много малък и фин сребрист филм (50х50 см) с 

произход най-вероятно от канализационната система в пристанището (при проверка на 

плавателни съдове в района не са установени основания за съмнения за замърсяване от тях). 

 

През 2019 г. чрез Националния център за електронен документооборот в морския 

транспорт бяха регистрирани общо 3 630 уведомления за отпадъци от пристигащи в 

пристанища Варна и Бургас, както и 3 636 декларации от заминаващи кораби. 

По линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтеното 

замърсяване на морето и идентифициране на корабите-замърсители – CleanSeaNet (CSN)  

през 2019 г. бяха получени 312 сателитни снимки. Регистрирани бяха общо 179 „вероятни 

нефтени разлива” в българските акватории.  

Като цяло качеството на услугата, предоставяна от EMSA чрез CleanSeaNet (CSN), е 

високо и непрекъснато се подобрява. Ежемесечно на България бяха предоставяни исканите 

като брой сателитни изображения. Дори през последните месеци на годината броят им 

значително се увеличи, благодарение на факта, че за CleanSeaNet основен източник на 

спътникови снимки стана сателитът SENTINEL, който е на Европейската космическа 

агенция и тя предоставя снимките на държавите-членки на ЕС безплатно. Броят на 

регистрираните „вероятни нефтени разливи“ в българските акватории се е увеличил, но тази 

тенденция се обяснява не с  увеличаване изхвърлянето на замърсяващи вещества от кораби, 

а с факта, че SENTINEL предоставя снимки с много добра резолюция, на които 

анализаторите успяват да идентифицират и множество малки „вероятни разливи“ 
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(незабележими на снимки от използваните преди време спътници RadarSat и Envisat), 

подобрени са механизмите за анализ на сателитните изображения, направени са и много 

технически подобрения в web-базираната система CleanSeaNet. Сателитните снимки над 

българските акватории винаги са били предоставяни навреме – в близко до реалното време 

(до 30 мин. след заснемане), което също е показател за високото качество на услугата 

сателитен мониторинг.  

Всички постъпили в дирекциите съобщения от CleanSeaNet за регистрирани 

„вероятни нефтени разливи” бяха своевременно обработвани от инспекторите, а в системата 

е подавана обратна информация за EMSA (чрез електронни форми на Feedback), относно 

предприетите от българска страна действия във връзка със заподозрени като възможни 

източници на замърсяване кораби. Доколкото почти всички вероятни замърсявания са 

засечени навътре в морето (на >50-60 NM от най-близкия бряг), като цяло проверки на място 

от борда на плавателно средство на ИАМА не бяха извършвани. За потвърждение е търсено 

предимно съдействието на преминаващи търговски кораби, но този подход е слабо 

ефективен – информация за действително морско замърсяване не е получена за нито един от 

„вероятните нефтени разливи”. Необходимо е ресурсната обезпеченост на ИАМА за 

проверка на място на сателитно регистрирани замърсявания да бъде подсилена със 

съвременни технологии – напр. дронове и/или въздухоплавателни средства за въздушно 

обследване (споразумение с ВМС за споделено ползване на подходящи за целта вертолети). 

Във връзка с някои „разливи” доставчиците на сателитни изображения са 

предоставяли информация чрез CleanSeaNet за свързани кораби – вероятни замърсители, 

макар в повечето случаи без съпътстващи идентифициращи ги данни.  

За цялата 2019 г. в ДМА – Варна е постъпило 1 аналогично искане за проверка на 

кораб, заподозрян във възможно допускане на разлив, засечен чрез CleanSeaNet в акватория 

на други държави. На 02.06.2019 г. в акваториите на Гърция е регистриран вероятен разлив, 

с който е свързан м/к „AMIR JOY“, IMO No. 9205706. С писмо от Бреговата охрана на 

Гърция бе поискано съдействие за проверка на кораба, който се очакваше в пристанище 

Варна на 04.06.2019 г. Корабът е проверен на 06.06.2019 г. по време на престоя му в 

пристанищен терминал Варна-запад от екип от инспектори по държавен екологичен контрол 

и по държавен пристанищен контрол. Не са установени факти и доказателства, които да 

дават основателни съмнения за неправомерно изхвърляне зад борд на нефтосъдържащи или 

други замърсяващи вещества. За констатациите от проверката гръцките власти са уведомени 

(вкл. са им изпратени протоколът от проверката и копия на свързани документи). 

Инспекторите в ДМА Бургас през отчетната година са извършили 232 (за 2018 г. – 

208) периодични проверки на чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете и 

кейовите места и 12  проверки по сигнали за замърсяване на морската среда (през 2018 г. – 

15). При извършените проверки на място, на по-голямата част от сигналите, замърсяването 

не е потвърдено.  През отчетния период не са регистрирани големи разливи.  

В края на месец ноември  2019 г. завърши извличането на гориво от трюмовете 

и резервоарите на потъналият кораб „Мопанг” край Созопол. Извлечените 

нефтоводни смеси за двете години 2018 г. и 2019 г. са общо 1187куб.метра, а 

предаденият на РИОСВ чист отпъдък след сапариране е 57,26 куб.метра масла и 

нефтопродукти. 
През отчетния период не е имало инциденти на море в районите под юрисдикцията 

на ДМА – Варна и ДМА - Бургас, нито в българските морски акватории като цяло, налагащи 

засилване на сателитния мониторинг чрез искане на допълнителни сателитни изображения 

от EMSA. 

През 2019 г. успешно бе осъществен и контрол на корабите по отношение 

съдържанието на сяра в използваните от тях горива и съответствието им с изискванията на 
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т.нар. „Сярна директива”1, както е транспонирана в българското законодателство (проверки 

по реда на ПК 09-07 от СУК на ИАМА), при стриктното съблюдаване е постигнато 

изискването на Решение за изпълнение 2015/253/ЕК от 16.02.2015 г. за определяне на 

правилата относно вземането на проби и докладването. Инспекторите на ДМА – Варна и 

ДМА – Бургас извършиха общо 164 проверки на кораби по документи и пробоотбор от 

корабни горива за по-нататъшно лабораторно изпитване по показател съдържание на сяра. 

След получените лабораторни резултати са установени 3 случая на използване от кораби по 

време на престоя им в пристанище Варна на горива, чието сярно съдържание превишава 

максимално допустимата норма (до 0,1%m/m), за което на капитаните на съответните 

кораби са наложени административни глоби. 

 5.2. Извършени дейности на река Дунав: 

Извършените проверки по реда на държавният екологичен контрол на 

корабоплаването по река Дунав са 68 (2018 г. - 70). 

 

 
фиг. 22  

 

През 2019 година в отговорните райони на дирекции „Речен надзор“ Русе и Лом са 

извършени общо 786 проверки (2018 г. - 939) свързани с контрола и опазването на 

вътрешните водни пътища от замърсяване. Проверките за чистотата на водната повърхност 

са извършвани основно при всяка рутинна проверка с патрулните катери, а също така и при 

целевите проверки на корабите по отношение на мерките, които се изпълняват за 

предотвратяване на замърсяването на водите от кораби и корабоплавателна дейност. 

 

 
фиг.23 

 

                                                           
1 Директива (ЕО)2016/802 (кодифициран текст) относно съдържанието на сяра в корабните горива, както е изм. 

и транспонирана в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол  
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Регистрирани са общо 16 (2018 – 10) сигнала за замърсяване повърхността на река 

Дунав. Голяма част от сигналите са постъпили чрез единния европейски телефон за спешни 

и аварийни обаждания – 112. По-голямата част от замърсяванията са категоризирани като 

незначителни поради разпокъсаността на петната, ниската им плътност и бързото разсейване 

на замърсителя. По някои от сигналите са извършвани съвместни проверки със служители от 

РИОСВ. За несъответствия, свързани с опазването на морската среда и въздуха от 

замърсяване от кораби, през 2019 г. са съставени общо 9 акта за установяване на 

административно нарушение. 

 

  
    фиг. 24 

 

Поради липса на акредитирана лаборатория за извършване на анализ на корабни 

горива, съгласно нормативно изисквания метод, не са извършвани проверки за доказване 

съответствието на корабните горива с изискванията на „Наредба за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол“. 

През 2019 г. са регистрирани общо 6 816 уведомления за отпадъци по приложение № 

6 към мл. 32 от Наредбата за граничния контрол и 9 588 декларации по приложение № 8 към 

чл. 36 от същата наредба за предадени  отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност 

(2018 г. са подадени 6 737 уведомления и 6 686 декларации за предаване на отпадъци).  

    

фиг. 25       фиг. 26 

 

 

6. В областта „Аварийно-спасителна дейност“ са извършени следните 

дейности: 

 

 6.1. Аварийно-спасителни дейности на море 

През отчетната година в „Морския спасително-координационен център“ е 
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осигурявано 24 часово непрекъснато дежурство на смени от един дежурен координатор в 

сградата на Брегови център – Варна  и дежурни екипажи на плавателните средства 

разположени в пристанища Варна и Бургас.  

През летния сезон на 2019 г. три от плавателните средства на ИАМА бяха 

предоставени за стопанисване и експлоатация на доброволчески организации, с оглед 

подпомагане на дейността по търсене и спасяване в отдалечените от Варна и Бургас райони. 

Това бяха „Спасител-1“ в Балчик, „Спасител-3“ в Бяла и „Спасител-4“ в Марина Диневи. 

В почивните дни през летния период, по определен график, плавателните средства на 

ИАМА, заедно с инспектори от отдел ПОРКК към съответните ДМА Варна и Бургас и 

представители на ГД ГП, извършваха проверки, съгласно „Наредба за плаването и 

граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните 

водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други 

плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на 

водноатракционни услуги с тях”. 

През изминалата година служителите в отдел МСКЦ и отдел ССЧМ взеха участие в 

следните съвместни учения:  

 комуникационно учение тип BRAVO, проведено през месец април;  

- комуникационно учение за борба с нефтени разливи и евакуация на член от 

екипажа на сондажен кораб Noble GlobeTrotter 2, съвместно с Shell – България и МСКЦ 

Анкара, проведено през месец април; 

- Служителите от отдел МСКЦ взеха участие в „стрес-тест“, организиран от 

Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) с цел проверка на възможностите на Р. 

България за противодействие при нефтен разлив, посредством собствени и привлечени 

средства и плавателни съдове за борба със замърсяванията, проведен през месец септември в 

гр. Варна.; 

- Главна Дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ беше партньор в съвместно 

учение по „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране  на  

последствията”, в което взеха участие ГД ГВА, ВМС, ПБЗН, ГДГП, ЦСМП, БЧК  и 

доброволно формирование ДФ „Варна“, проведено  през месец септември в гр. Варна; 

- Главна Дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ ( ГД „АСД“) участва с 

плавателни средства в епизода по търсене и спасяване на учението на ВМС „Бриз 2019“,  

проведено през месец юли в гр. Варна. 

През 2019 г. са получените и обработени 87 (осемдесет и седем) сигнала за 

бедствие (2018 г. - 115). От получените сигнали на море, действителни са 44, което 

представлява 55 % от общия брой, а фалшивите сигнали са 36, което възлиза на 45 % от 

общия брой. Като цяло съотношението между действителните и фалшивите сигнали е почти 

еднакво, като в предишни години превес имаха действителните сигнали. Наблюдава се нова 

тенденция. Досега голяма част от получените сигнали се отнасяха за инциденти в района на 

туристическите плажове през летния сезон (бедстващи хора във водата на охраняеми и 

неохраняеми плажове), но през отчетната година, ръст имат инцидентите с малки 

плавателни средства (предимно рибарски лодки), които искат съдействие, поради повреда в 

двигателя или липса на гориво. Общо тези сигнали са 19, като от тях 13 са действителни и в 

10 от случаите е оказано съдействие от катер на ИАМА. Макар да не са обект на 

статистиката, значителен ръст имат сигналите за нарушение на режима на плаване от малки 

плавателни средства за водомоторни спортове - джет. Получените сигнали са 30. От тях 

действителни са 24, а при 6 от сигналите е установено, че няма нарушение.  

По отношение на  операциите по търсене и спасяване на море се наблюдава 

относително намаляване на съответните оперативни действия в сравнение с предходната. За 

2019 г. проведените операции по търсене и спасяване на море са 29 (2018 г. - 37). Трябва да 

се отбележи, че конкретната статистика идентифицира броя на инцидентите, в които 

спасителните средства на ИАМА, са участвали в операциите по търсене и спасяване на 

море. Това статистическо понижение на съответните инциденти се дължи основно на 
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намаления брой на  получените сигнали за оказване на помощ на бедстващи хора във водата, 

в района на туристическите плажове. За повишаване ефективността при получаване на 

сигнали за оказване на помощ на бедстващи хора във водата, в района на туристическите 

плажове е организирано взаимодействие с концесионерите и временните водни бази на 

плажовете за предприемане на съвместни действия при инциденти в отговорните им райони. 

През отчетната година получените сигнали за оказване на помощ на бедстващи хора 

във водата са 79. Спасените са 46, с летален изход след получаване на сигнала са 15, в 

неизвестност 4. Тук се наблюдава ръст с близо 18 % в сравнение с предходната година, (67 

души през 2018 г.).  

От фигура 27 се вижда, че както и през предходната година, основният брой сигнали 

за бедствие са получени през летния сезон (от м. юни до м. август) - 46, което в процентно 

отношение представлява почти 60 % от всички получени сигнали. 

 

1 2
5

1

5

10
12

24

6
8

2
4

0
2

4

0 1
4

6

16

4 5

1 11 0 1 1
4

6 6
8

2 3
1

3

0

5

10

15

20

25

30

Постъпили сигнали за бедствие на море

Брой сигнали за бедствие

Действителни

Фалшиви
 

Фиг. 27 

 

По отношение на разпределението, в зависимост от отдалечеността им от брега, не се 

наблюдават съществени разлики с предходната година. Отново половината сигнали са на 

разстояние до 500 м. от брега. В процентно изражение, съотношението между зоните остава 

постоянно и е както следва: 

до 500м.
55%

от 500м.  до 5 мили
26%
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над 12 мили
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8%
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Фиг. 28 
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На базата на статистиката, водена в МСКЦ може да се направи извода, че основните 

сили и средства са ангажирани в операции по търсене и спасяване на разстояние до 5 мили 

от брега, което показва успешно изпълнение на оперативните задачи от дежурните екипи на 

Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“. Относно инцидентите при оказване на 

помощ на бедстващи хора във водата, в района на туристическите плажове, ясно изразената 

през 2019 г. тенденция е в намаляване на броя инциденти от този вид, което налага извода, 

че е целесъобразно изграждането на още по тясно взаимодействие между структурите 

ангажирани със спасителна дейност на море БЧК, ЕЕНСП112, ГДГП, ГД ПБЗН и 

доброволческите формирования, при водещата роля на ИАМА.  

 През 2019 г. в МСКЦ не са постъпвали сигнали за големи инциденти, освен 

обичайните ежедневни сигнали (бедстващи хора във водата, лодки останали без ход, 

сигнали за нарушение режима на плаване, замърсявания на морето). Инцидентите през 

годината, свързани с ангажирането на сили и средства на ИАМА, ВМС, ГД ПБЗН и ГД  ГП 

са както следва: 

- на 06.03.2019 г. в 05:20 ч. дежурният в МСКЦ получава сигнал, че член от екипажа 

на м/к „Star Hyperion“, намиращ се на 25 мили от Варна е със симптоми на остър апандисит 

и се нуждае от евакуация. Разработен е съвместен план с представители на ВМС за 

извършване на операцията. Към кораба са изпратени сп/к „Вяра“ и бързоходна лодка от 

състава на ВМС с медицинско лице на борда й. Лицето е транспортирано до пристанище 

Варна, където е поето от екип на спешна медицинска помощ; 

- на 07.03.2019 г. в 00:58 ч. е получена информация от МСКЦ-Констанца за 

протичаща при тях операция по търсене на лодка с трима души на борда с искане за 

съдействие от българска страна. Направена е съвместна операция по издирване с участието 

на спасителни катери на ИАМА, вертолет от състава на ВМС, катер на ГДГП, както и катери 

от състава на гранична полиция Румъния и спасителни катери от МСКЦ-Констанца – 

лодката не беше открита; 

- на 30.06.2019 г. сп/к „Вяра“ оказва съдействие на трима души в лодка, които 

изпитват затруднения да излязат на брега. Хората са взети на борда на катера, а лодката е 

буксирана до кея на Морска гара във Варна. 

- на 10.07.2019 г. сп/к „Спасител 4“, управляван от доброволческата структура в 

Марина Диневи, оказва съдействие на дете на сърф, което е отнесено от вятъра в средата на 

залива между Св. Влас и Несебър; 

- на 01.08.2019 г. е получен сигнал за пожар на лодка „Ariel“ (Бс 2053), намираща се 

между Черноморец и Пункт за базиране Бургас (база Атия). На лодката е имало двама души. 

Към мястото са изпратени сп/к „Надежда“ и м/к „326“ от състава на ВМС. Намиращите се в 

лодката хора са спасени от преминаващ плавателен съд в близост и в последствие са 

прехвърлени на борда на сп/к „Надежда“, след което са транспортирани до брега за оказване 

на спешна помощ от екипите; 

- на 04.08.2019 г. по разпореждане на  Главния директор на ГД „Аварийно-спасителна 

дейност“, сп/к „Спасител 6“ оказва съдействие на яхта с шестима души на борда с проблем в 

двигателя, намираща се около о. Св. Анастасия. Яхтата е буксирана до пристанище Бургас; 

- на 14.08.2019 г. е получен сигнал за мъж на 58 г., с порезна рана на хълбока и 

обилно кървене около с. Ветрен на р. Дунав. Мъжът се е порязал на винта на лодката си. 

Изпратен  е катер на ГДГП за оказване на съдействие. Пострадалият е евакуиран и предаден 

на екип от спешна  медицинска помощ; 

- на 23.08.2019 г. е получен сигнал за рибар със счупен крак. Тъй като мястото е 

труднодостъпно и е нямало възможност за оказване на помощ от брега, екипите на ГДГП и 

ПБЗН са поискали съдействие от наша страна с катер. Към мястото е изпратен  сп/к 

„Спасител 2“. Поради ограничения в газенето сп/к „Спасите 2“ не може да навлезе в района 

на инцидента, което налага промяна на плана. Концесионера от близък плаж изпраща водно 

колело в района на инцидента. Пострадалият е изкаран на брега,  където е бил поет от екип 

на спешна медицинска помощ; 
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- на 30.08.2019 г. е постъпил сигнал за двама човека, които се давят на плаж „Липите“ 

край  гр. Синеморец. Тъй като в района няма съд за оказване на съдействие, е създадена 

организация за спасяване със средствата на временната водна база (ВВБ) на съседен плаж, 

инцидента  е приключил с летален изход за двамата човека; 

- на 08.09.2019 г. в 21:06 ч. е получен сигнал, че в машинно отделение на м/к 

„Spectra“ има пожар, който е обхванал и част от надстройката на кораба. Кораба е на около 

30 мили източно от Царево и на борда му има 14 души екипаж. Веднага към мястото са 

изпратени сп/к „Надежда“ и  катер на ГДГП. В операцията е включен м/к „Jaguar“, намиращ 

се в района на инцидента. Пожара е овладян със собствените  сили и средства на кораба. В 

резултат на пожара на борда на кораба, третият механик е  получил обгаряния втора степен 

по ръцете и краката, което наложи транспортирането на лицето със сп/к „Надежда“ до 

пристанището в гр. Царево. Пострадалият е поет от екип на спешна медицинска помощ и 

транспортиран до болнично заведение в  гр. Бургас; 

- на 18.10.2019 г. е получен сигнал за лодка с двама души, които са без ход и поради 

лошата видимост (гъста мъгла) не могат да се приберат в рибарското пристанище в 

Поморие. Проведена е операция по  търсене и спасяване на рибарите с м/к „Обзор“ от 

състава на ГДГП и сп/к „Надежда“. Лодката е открита от катера на ГДГП и с хората на 

борда е буксирана от сп/к „Надежда“ до пристанището в гр. Поморие;  

- на 31.10.2019 г. е получена информация за трима души в рибарска лодка в района на 

Тузлата, Каварна. Лодката е със счупен рул, метеорологична  обстановката е лоша, хората са 

без спасителни жилетки и имат нужда от съдействие. От пристанище  Балчик е изпратен към 

мястото на инцидента сп/к „Спасител1“, същевременно  от  пристанище Балчик се снема и 

р/к „Св. Илия“. Рибарската лодката с трима души на борда  е буксирана до пристанището в 

гр. Балчик.; 

Освен сигналите за бедствие, през 2019 г. в МСКЦ са получени и 29 сигнала за 

замърсяване на морето, от които 15 сигнала в северната част на Българския отговорен район 

за търсене и спасяване (БМОРТС) и 14 сигнала в южната част на същия район. От тях общо 

19 сигнала са били в акваторията на пристанищата Варна и Бургас, а 10 са били извън 

акваторията на пристанищата, предимно замърсявания по плажната ивица в курортните 

градове. От всички получени сигнали 13 са класифицирани като действителни.  

 

 6.2 Аварийно-спасителни дейности на река 

Дейността на отдел „Аварийно-спасителна дейност река Дунав“ (АСДД) за отчетния 

период се състоеше в приемането на сигнали за бедстващи хора, кораби, замърсявания, 

обработването им както и осигуряване на координацията между отговорните институции по 

цялото протежение от българския участък на река Дунав от Км 845.650 до Км 374.100. 

През изминалата година беше разработен „План за Защита при бедствия“ на 

областите Русе и Монтана, със съответните планове за специфични опасности - „Ледоход по 

река Дунав“ и „Борба с нефтени разливи от корабоплавателна дейност на река Дунав“. 

Планът на област Русе е одобрен от областен управител и изпратен до всички участници в 

ЕСС на област Русе. През изминалият отчетен период бяха давани насоки и беше оказано 

съдействие на отговорните служители в областните администрации на Силистра, Плевен, В. 

Търново, Враца и Видин, относно разработването на областните им планове в частите - 

„Ледоход по река Дунав“ и „Борба с нефтени разливи от корабоплавателна дейност на река 

Дунав“. 

На базата на установено през годината сътрудничество между ГД „Аварийно-

спасителна дейност“ (ГДАСД) и областните управители на седемте крайдунавски области, в 

отдел АСДД се създаде актуален телефонен указател на всички ведомства в структурите на 

Единната спасителна система (ЕСС), участващи в „План за действие при възникване на 

бедствия и аварии“ на река Дунав. 
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През отчетната година в отдела бяха разработени предложения за сключване на 

споразумения за взаимодействие при възникване на инциденти на река Дунав, както и 

оперативни процедури към тях със Сухопътни войски, ДППИ, РДГП и РДПБЗН. 

Проведени бяха срещи с директора и областните координатори на системата за 

спешни повиквания – тел. 112 като са направени презентации, относно отговорностите на 

ГДАСД и са конкретизирани термини и координати на отговорни лица в МСКЦ и АСДД. 

Служителите от отдел АСДД – Камен Иванов, Денислав Иванов и Силвия Михайлова 

участваха в проект „Danube Safety Net“, по програмата за трансгранично сътрудничество 

INTERREG V-A във връзка с изпълнението на работен пакет WP-T1 „Доставка на две 

несамоходни многофункционални баржи, снабдени с оборудване за борба с пожар на кораб, 

оказване на първа медицинска помощ на пострадал при инцидент на борда на кораб и борба 

със замърсявания на река Дунав“. 

През 2019 г. обезпечаването на аварийно-спасителната дейност на река Дунав и 

съответно дейностите, свързани с контрола на корабите от страна на ДРН-Русе/Лом се 

извършваше от следните спасителни средства на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“: 

 -м/к „Дръстър”, базиран в пристанище Силистра; 

-м/к „Нове-30”, базиран в пристанище Свищов; 

-м/к „Пристис”, базиран в пристанище Русе; 

-моторна лодка „Красиана“, базирана в пристанище Русе. 

В градовете Русе, Силистра и Свищов се поддържаше вахта на спасителните катери с 

готовност за действие 30 мин. след получаване на сигнал. В отговорния район на ДРН - Лом 

дейността е осигурена от  екипажа на м/к „Алмус“. 

 През изминалата година имаше само един случай, който изискваше действия с м/к 

„Нове-30“ извън рамките на стандартното работно време в ИАМА. Това се наложи по 

разпореждане на директор ДРН-Русе, поради засядане в праговия участък на о-в Белене при 

км. 564,500 на румънски танкер „Alnika” с товар от 1180 т. дизелово гориво.  

През отчетната година цялостното материално-техническо и ГСМ обслужване на 

катерите на река Дунав (без м/к „Алмус“ в ДРН-Лом), включително и съгласуването на 

годишните планове от гл. директор ГДАСД за поддръжка, съгласно процедура ПК 02-05 се 

извършваше от служители в отдел АСДД. 

 Източници на подаваните сигнали за бедствия и аварии към отдела бяха - 

телефон 112, чрез МСКЦ Варна, РИС операторите на БУЛРИС и дежурните инспектори.

 Получените сигнали за бедствие и аварии в АСД-Дунав, за отчетния период по 

протежение на река Дунав са общо 112, като най-голям дял от тях са свързани със засядане 

на корабите /61%/ и са показани по месеци на графиката: 

 
фиг. 29 
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 След анализа на обработените сигнали беше направен извода, че най-големия брой 

възникнали инциденти (59) са свързани със засядане на кораби, особено в периодите на 

ниски водни през месеците Август и Септември.  

Втори по интензитет е броят на регистрираните замърсявания на реката (15), което 

наложи  извършването на съвместни действия между всички институции имащи сили и 

средства на река Дунав. В тази връзка бяха направени и предложенията за съвместни 

оперативни действия между ГДАСД, РДГП, РДПБЗН и центровете на тел. 112. 

 Всички получени сигнали през годината са регистрирани в дневник по форма ФК 10-

01Р-01, съгласно изискването на процедура по качество ПК10-01Р. 

На следващата графика (фиг. 30) е показано разпределението на всички 105 броя 

сигнали постъпили по гореописаните канали в отдел АСДД, свързани с бедстващи или 

изчезнали хора, инциденти с плавателни средства, замърсявания и засядания на единични 

кораби или конвои. 

 
 

фиг. 30 

От анализа на графиката става ясно, че за 2019 г. местата с най-висока концентрация 

на инциденти с хора, кораби, замърсявания и засядания са регистрирани на праговите 

участъци при км. 475-500 (27), Русе и при км.550-575, о-в Белене (18). Именно затова там са 

базирани м/л „Красиана“, м/к „Пристис“ и м/к „Нове-30“, които при необходимост от 

оказване на помощ при бедствие или от съдействие на инспекторите на ДРН Русе да се 

отзоват по най-бързия начин. 

 Разпределението на получените сигнали през отделните месеци на година е 

изобразено на фигура 31. 

 
фиг. 31 
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От регистрираните в отдела за 2019 г. общ брой сигнали най-голям брой са 

постъпилите в периода 06:00 до 23:00 часа с пикови часове между 08 и 18 часа.  

 
 

фиг. 32 

 

За 2019 г. е проведена една учебна тренировка, със сценарий „Ограничаване на 

нефтен разлив в яхтено пристанище на река Дунав“ с участие на служители от ДРН-Русе. По 

време на тренировката беше използвана м/л „Красиана“ и бяха отработени различни 

елементи от „План за борба с бедствия и аварии на област Русе“, в частта „Ликвидиране на 

нефтен разлив по река Дунав“. Тренировка беше заснета с Дрон от въздуха, след което бяха 

направени съответните изводи за подобряване ефективността на процесите свързани с 

ограничаване и ликвидиране на замърсявания причинени от корабоплавателна дейност по 

река Дунав. 

 

7. В областта „Експлоатационна годност, регистри и контрол на 

пристанищата” са извършени следните дейности: 

 

7.1. Обезпечаване на безопасност в пристанищата на Република България в 

съответствие с нормативните изисквания за експлоатационна годност 

 

7.1.1. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност 

Извършените проверки на експлоатационната годност на пристанищата и 

направените на тяхна база задължителни предписания и препоръки, са основание за 

предприемане на адекватни мерки по поддържане и модернизиране на пристанищната 

инфраструктура, с цел осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в 

пристанищата. През отчетния период бяха издадени общо 4 удостоверения за 

експлоатационна годност (УЕГ).  

7.1.2. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата, издадени 

задължителни предписания и препоръки. 

В изпълнение на правомощията на агенцията през отчетния период бяха извършени 

23 планови, 5 целеви, 156 текущи и 17 по искане на пристанищните оператори, проверки на 

експлоатационната годност на пристанищните терминали в пристанищата за обществен 

транспорт с национално значение, на пристанищата за обществен транспорт с регионално 

значение, както и на рибарските и яхтени пристанища и на пристанищата със специално 

предназначение (пристанища по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ), изобразени на фигурите:  
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фиг. 33      фиг. 34 
 

 

фиг. 35      фиг. 36 

 

Извършени бяха общо 201 проверки на експлоатационната годност на пристанища и 

отделни пристанищни терминали (2018 г. - 221), като разпределението е изобразено на 

фигура 37.  

 

 

фиг. 37 
В резултат на извършените проверки и констатираните несъответствия и с цел 

привеждане на пристанищата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 17 октомври 

2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните 
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пристанищни обекти бяха утвърдени и връчени за изпълнение на собствениците на 

пристанища и на пристанищните оператори общо 10 задължителни предписания.  

Извършена е една целева проверка, с цел изясняване на аварийна ситуация на ПОТРЗ 

„Одесос ПБМ“, в следствие на възникнал пожар на складова площадка зад корабно място 2А 

както и  две целеви проверки за установяване изпълнението на постановените със заповеди 

на директора на дирекция „Речен надзор – Русе“, задължителни предписания. 

Съгласувани са 29 (2018 г. - 22) карти за типов технологичен процес за обработка на 

опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари. 

7.2. Поддържане и актуализиране на регистрите на пристанищата и пристанищните 

оператори 

През отчетната 2019 г. се извършваше своевременна актуализация и бяха внасяни 

корекции в Регистъра на пристанищата на Република България и Регистъра на 

пристанищните оператори на Република България.  

За отчетният период има 5 издадени/преиздадени удостоверения за регистрация на 

пристанища (през 2018 г. - 37 бр) и 11 броя удостоверения за регистрация на пристанищни 

оператори (през 2018 г. - 17 броя). 

Информационната база данни на пристанищната инфраструктура за всички 

пристанища в отговорният район на всяка дирекцията се актуализира своевремнно от 

отговорните служители. 

Редовно се поддържа в актуално състояние извлечение от Регистъра на пристанищата 

на Република България и Регистъра на пристанищните оператори на Република България в 

интернет страницата на агенцията. 

Служители от ДМА - Варна взеха участие в седмата черноморска конференция на 

пристанищата и корабоплаването на 21-23.05.2018 г., в разширения състав на експертния 

екологичен съвет към РИОСВ – Варна за одобряване на доклада за ОВОС на 

инвестиционното предложение на „Газтрейд” АД и заседанията на експертния съвет по 

устройство на територията на община Варна. 

 

7.3. Статистика за дейността на морските и речните пристанища. 

 

7.3.1 Администриране на статистическата информационна система „ПОРСТАТ“- 

Събиране,  обработване, обобщаване и съхраняване на статистическата информация в 

новата, уеб базирана статистическа програма. 

 

Програмата за събиране и обработване на статистически данни от дейността на 

пристанищата „ПОРТСТАТ” е изцяло уеб базирана, като по този начин е предоставена 

възможност на пристанищните операторите на Република България по лесен и не 

ограничаващ откъм работно място начин да въвеждат в нея първичните статистически 

данни. В Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са обособени 5 работни места – по 

едно във всяка от териториалните дирекции на агенцията във Варна, Бургас, Русе и Лом и 

едно в дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“. В териториалните дирекции се 

извършва събиране, обработване (включително валидиране на второ ниво), обобщаване и 

съхраняване на подаваните от пристанищните оператори индивидуални статистически 

данни, а в дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“ – администриране на 

Статистическата информационна система „ПОРСТАТ“, изготвяне, анализиране, 

съхраняване, предоставяне и разпространение на статистическата информация за дейността 

на пристанищните оператори. Във връзка с настъпили персонални промени през 2019 г. със 

заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са 

определени отговорни служители, техни заместници и са конкретизирани отговорностите 

им.  

През 2019 г. статистическите данни бяха регулярно подавани от страна на 

пристанищните оператори и обработвани (в това число проверявани и валидирани) от 
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регионалните отговорници. Посредством събираните от пристанищните оператори 

индивидуални статистически данни е обхваната 100% дейността на морските и речните 

пристанища. Работата по подобряването на качеството и пълнотата на докладваните данни 

продължи и във връзка с препоръките по „Доклад по качеството: Статистика на морския 

транспорт“ на ЕВРОСТАТ за намаляване използването на кодове на пристанищата „други“ 

или „неизвестен“, Изпълнителна агенция  предприе съответните коригиращи мерки и 

докладва за изпълнението им. 

 

 7.3.2 Подаване на статистическа информация към ЕВРОСТАТ. 

 

През 2019 г. статистическата информация за дейността на българските пристанища, е 

произведена и изпратена чрез Националния статистически институт на Евростат, при 

спазване на изискванията и в сроковете, установени в Регламент (ЕС) 2018/974 на 

Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Европейската комисия, 

Регламент (ЕО) № 425/2007 на Европейската комисия и Директива 2009/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

7.3.3 Подаване на статистическа информация към Дунавската комисия 

 

През отчетната комисия Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представи 

на Дунавската комисия обобщена статистическа информация за корабите, превоза на товари 

и пътници по река Дунав и товарооборота на българските речни пристанища за периода 

2015 г. – 2018 г. 

На заседание на Работна група „Технически въпроси“ към Дунавската комисия 

представители на агенцията представиха презентация на тема „Влияние на българското 

законодателство при представяне на статистически данни на Дунавската комисия“, в 

резултат на което бе взето решения данните за товарооборота на всяко пристанище да се 

докладват в обобщен вид – по статистически пристанища.   

7.3.4. Изготвяне на справки за дейността на пристанищата 

През 2019 г. бяха изготвяни справки за дейността на морските и речните пристанища 

при поискване, чрез уеб базираната статистическа програма „ПОРТСТАТ”, като основни 

потребители бяха: 

- МТИТС, дирекция „Национална транспортна политика”; 

- МТИТС, дирекция „Концесии” – периодични справки за товарооборота на 

пристанищните терминали, за които е възложена концесия; 

- ДП „Пристанищна инфраструктура” – справки за пристанищата за обществен 

транспорт с национално значение. 

Статистически справки бяха изготвяни и предоставяни и по искане на органи на 

централната администрация и на международни организации. 

 

  7.4. Сигурност на пристанищата и планове за отпадъци 

 

7.4.1 Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Република 

България, обслужващи кораби от международно плаване, с изискванията на Международния 

кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, на Регламент (ЕО) 

№725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване 

на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения и Директива 2005/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на 

пристанищата. 

През 2019 г. в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕО) №725/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността 

на корабите и на пристанищните съоръжения, на Директива 2005/65/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на 

пристанищата и на Наредбата за условията и реда за постигане на сигурността на корабите, 

пристанищата и пристанищните райони са извършени нови оценки на сигурността на 3 

пристанища и са одобрени 4 план за сигурност на пристанище, издадени са 3 удостоверения 

за съответствие на пристанище и е извършен един първоначален преглед за издаване на 

удостоверение за съответствие. 

За отчетният период са извършени общо 81 (2018 г. - 72) текущи проверки по 

сигурността на пристанищата, съответно 42 в пристанищата в района на действие на ДМА- 

Бургас и 39 в пристанищата в района на действие на ДМА – Варна. 

През 2019 г. служители на агенцията участваха във всички състояли се редовни 

заседания на Пристанищните съвети за сигурност на пристанищата и пристанищните 

терминали. На две от тях – ПОТРЗ „Одесос ПБМ” и  ПТ „Леспорт” бе извършено и 

преразглеждане на оценките на сигурността, като в един от случаите бе потвърдена 

съществуващата (ПТ Леспорт), а в другия бе започната процедура по извършването на нова 

(ПОТРЗ „Одесос ПБМ”). През годината бе взето участие в подготовката и провеждането на 

учение по сигурността на пристанищен район Варна, състоялото се през месец октомври, 

както и проведения курс за борба с оръжията за масово поразяване в Черно море, 

организирано от посолството на САЩ в Република България. 

С цел постигане на по-тясно взаимодействие между всички институции, имащи 

отношение към постигане на сигурността на пристанищата в пристанищен район Бургас, е 

проведена съвместна работна среща, на която е направен анализ на пропуските и са 

набелязани мерки за подобряване на взаимодействието между офицерите по сигурността на 

пристанищата и на пристанищния район, от една страна, пристанищните оператори и 

дружествата, осъществяващи охраната на пристанищната територия и инфраструктура, от 

друга, и съответните регионални служби на правоохранителните органи.  

 

7.4.2 Контрол на планове за приемане и обработване на отпадъци, в съответствие с 

изискванията на Директива 2000/59/ЕО за пристанищните приемни съоръжения за отпадъци, 

резултат от корабоплавателната дейност и на остатъци от корабни товари. 

През 2019 г. бяха извършени общо 29 (2018 г. - 26) проверки по изпълнението на 

плановете за приемане и обработка на отпадъци. През отчетната година постъпиха за 

одобряване и преодобряване общо 21 плана за приемане и обработка на отпадъци. 

Изготвени бяха обобщени доклади до ИАМА за резултатите от контрола на 

изпълнението на одобрените планове за приемане и обработване на отпадъците в края на 

всяко шестмесечие. Изготвени бяха доклади за заявени случаи на несъответствия на 

пристанищни приемни съоръжения и случаи на освобождаване от заплащане на такси за 

приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в края на всяко 

тримесечие. 

 

8. В областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране 

на пристанищата и специализираните пристанищни обекти са извършени следните 

дейности: 

 

През 2019 г. бяха изготвени експертни становища по 4 заявления за инвестиционна 

инициатива (2018 г. - 9), като всички производства приключиха с разрешение за изработване 

на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт. 

Организационно и технически беше осигурена дейността на 5 междуведомствени 

експертни съвета за разглеждане и приемане на проекти на генерални планове на 

пристанища за обществен транспорт, а общият брой на одобрените през отчетния период 

проекти на генерални планове е 4. 

През 2019 г. експертите от ИАМА изготвиха становища за съгласуване на: 
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- два проекта на специализирани подробни устройствени планове на рибарски 

пристанища; 

- девет инвестиционни проекта за изграждане на елементи на пристанищната 

инфраструктура; 

- две задания за изработване на проекти на подробни устройствени планове – 

парцеларни планове за изграждане на подводни линейни обекти на техническата 

инфраструктура; 

- три разрешителни за ползване на повърхностен воден обект. 

Дадено е разрешение за поставяне на 1 преместваем обект, пряко свързан с 

технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги, и са изготвени експертни 

становища за разрешаване поставянето на територията на пристанища на 4 преместваеми 

обекта за търговски и други обслужващи дейности. 

Подготвени са необходимите пакети документи за учредяване на право на строеж 

върху части от морското дъно в границите на вътрешните морски води на Република 

България в Черно море от дъното и крайбрежната заливаема ивица в българския участък на 

река Дунав за разширение на 2 пристанища за обществен транспорт с регионално значение и 

за изграждане на 1 ново рибарско пристанище. 
 

 

Раздел ІІ. НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Присъединяване към международни договори  

През 2019 г. в ИАМА продължи целенасочената работа, произтичаща от 

присъединяването на Република България към международни договори и подготовката на 

нови двустранни и многостранни споразумения, с цел повишаване на безопасността на 

корабоплаването и конкурентоспособността на българските моряци. 

 

2. Изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове  

 

През изминалата година служители на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ продължиха работата по разработване на пакети документи за изменение и 

допълнение на законови и подзаконови нормативни актове и обнародването им в „Държавен 

вестник“. Бяха подготвени за обнародване и обнародвани: 

 Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за 

товарните водолинии-1966 г., Обн. ДВ. бр.96 от 29 октомври 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 20 ноември 2018г., 

изм. ДВ. бр.25 от 26 март 2019г.; 

      Наредба № 1 от 3 април 2019 г. за осъществяване на пилотската дейност в РБ, 

Обн. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.; 

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот 

на море от 1974 г., Обн. ДВ. бр.12 от 4 февруари 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 17 февруари 2017г., изм. и 

доп. ДВ. бр.17 от 21 февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 7 

март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 14 март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 17 март 2017г., изм. и доп. ДВ. 

бр.24 от 21 март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 9 ноември 2018г., изм. ДВ. бр.40 от 17 май 2019г.; 

 Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила 

за морските пристанища на Република България, Обн. ДВ. бр.42 от 28 май 2019г.; 

 Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи 

опасни химикали в наливно състояние (IBC Code), Обн. ДВ. бр.43 от 31 май 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.43 от 31 май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 юни 2019г., изм. и 

доп. ДВ. бр.47 от 14 юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 18 юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 21 юни 2019г., 

изм. и доп. ДВ. бр.50 от 25 юни 2019г. ; 

 Изменения към Международен кодекс за конструкцията и оборудването на 

кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code), Обн. ДВ. бр.43 от 31 май 

2019г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 31 май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 

юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 18 юни 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.49 от 21 юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 25 юни 2019г.; 
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 Меморандум за разбирателство между Правителството на РБ и Правителството 

на Румъния относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за 

корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и за транспортната 

свързаност между двете страни, Обн. ДВ. бр.34 от 23 април 2019г.;Наредба № 16 от 2006 г. за 

обработка и превоз на опасни товари и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари 

по вътрешните водни пътища, Обн. ДВ. бр.53 от 30 юни 2006г., изм. ДВ. бр. 46 от 19 юни 2009 г., изм. 

ДВ. бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 46 от 21 май 2013 г., доп. ДВ. бр. 67 от 30 юли 2013 г., доп. 

ДВ. бр. 59 от 4 август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 45 от 6 юни 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 28 ноември 

2017., изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 6 август 2019. С изменението на наредбата са въведени изискванията 

на член 1, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 г. за 

изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-

техническият прогрес (ОВ, L 299 от 26 ноември 2018 г.). В чл. 9, ал. 2 на наредбата (изм. - 

ДВ, бр. 62 от 2019 г.) е предвидено, че превозът на опасни товари по вътрешните водни 

пътища се извършва в съответствие с Европейското споразумение за международен превоз 

на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация 

Швейцария, на 26 май 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (обн., 

ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и Правилата към него, приложими от 1 януари 2019 г.; 

 Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между 

членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, Обн. ДВ. 

бр.93 от 21 октомври 2003 г., изм. ДВ. бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 8 април 2014 г., 

изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 2 март 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 12 ноември 2019 г. С приемането на акта 

са въведени изискванията на: 

- Директива 2017/159/ЕС на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на 

Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в 

сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 

май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския 

съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и 

Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз 

(Europêche) (OB L 25 от 2017 г.), и 

- Директива 2018/131/ЕС на Съвета от 23 януари 2018 г. за изпълнение на 

Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската 

общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) за изменение 

на Директива 2009/13/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова 

конвенция от 2006 г., одобрени от Международната конференция на труда на 11 юни 2014 г. 

(ОВ, L 22 от 2018 г.);  

 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по 

наемане на работа, обн. ДВ. бр. 49 от 2003 г., изм. бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 50 

от 2011 г., изм. и доп. Бр. 83 от 2013 г., бр. 82 от 2014 г., изм. бр. 101 от 2016 г., изм. и доп. Бр. 78 от 2017 г., бр. 

89 от 12 ноември 2019 г. 

 Изменения към анекса към Протокола от 1978 г. отнасящ се до Международната 

конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., обн. ДВ. бр. 90 от 15 

ноември 2019 г.; 
 Изменения към анекса към Протокола от 1978 г. отнасящ се до Международната 

конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., обн. ДВ. бр. 91 от 19 

ноември 2019 г.; 
 Изменения към анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на  

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както 

е изменена с Протокола от 1978 г., обн. ДВ. бр. 95 от 3 декември 2019 г.;Наредба Н-11 от 30 април 

2014 г. за определяне на изискванията за здравословната годност на морските лица в 

Република България, обн. ДВ. бр. 41 от 2014 г., доп. Бр. 97 от 10.12.2019 г. На основание чл. 362, ал. 

1, т. 1 и т. 3 във връзка с чл. 72, ал. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване е издадено 

Разпореждане № 122 от 10 декември 2019 г. на изпълнителния директор на ИА 

„Морска администрация” относно специфични инструкции с оглед подобряване 
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безопасността и техническото състояние на корабите, плаващи под българско знаме, и 

привеждането им в съответствие с изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на 

Директива 96/98/ЕО на Съвета (OB, L 257/146 от 28 август 2014 г.). 

В резултат, в изпълнение на посочените мерки по Плана за действие за 2019 г. с 

мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с 

Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г, нормативната уредба беше 

своевременно актуализирана и приведена в съответствие с новоприетите и изменени актове 

на Европейския съюз в областта на безопасността на корабоплаването и опазването на 

околната среда от замърсяване от кораби. 

 

 

Раздел III. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

1. Европейски съюз 

 

1.1. Европейска агенция по морска безопасност (EMSA).  

През изтеклата година ИА „Морска администрация“ взе активно участие в работата 

на Европейската агенция по морска безопасност. Изпълнителният директор на агенцията, 

който е член на Административния борд на EMSA, взе участие в трите сесии (54, 55 и 56), 

проведени през годината, както и във Второто годишното събитие на Европейската брегова 

охрана, проведено през м. април 2019 г. в град Швиноу̀йшче, Полша. Представеното 

българско становище по проекта на 5-годишна стратегия на EMSA беше взето под внимание 

при обсъжданията и бяха отчетени направените предложения. 

В периода 18-22.03.2019 г., проверяващ екип на EMSA посети България с цел 

мониторинг на изпълнението на Директива (ЕС) 2016/802 относно намаляването на 

съдържанието на сяра в определени течни горива (т.нар. Сярна директива). Фокусът бе 

изцяло върху корабните горива и съответствието им с изискванията за качество по показател 

„съдържание на сяра“. За целта беше назначен координатор на проверката от страна на 

ИАМА, попълнен беше предварителен въпросник на EMSA, и по съгласуван с 

проверяващите график бяха извършени проверки в ИАМА – София и ДМА – Бургас и 

Варна. Посещението включваше преглед на документи, интервюта със служители и преглед 

на преписки, определени въз основа на извадка, с цел да се установят предприетите от 

администрацията мерки. В рамките на посещението са установени девет пропуска и са 

формулирани четири забележки. В подробния доклад за посещението, изготвен от 

координатора са формулирани мерки и коригиращи действия с цел осигуряване на пълно 

съответствие с изискванията на директивата. 

Лицето за контакт в ИАМА за Консултативната мрежа за техническа помощ на 

EMSA и националният координатор по Държавен пристанищен контрол участваха в 14-та 

среща на Консултативната мрежа за техническа помощ и семинар във връзка с изграждането 

на капацитет, проведени през м. октомври 2019 г, на които основно място беше отделено на 

обсъждането на нов подход при обучението на кадрите от специализираната администрация, 

базиран на Рамката на секторната квалификация чрез разработване и въвеждане на 

„професионални пътеки“.   

 

1.2. Други въпроси, свързани с Европейския съюз в предмета на дейност на 

ИАМА. 

 

През отчетния период беше наблюдавана и анализирана работата на РГ „Морски 

транспорт“ към Съвета на ЕС, регулярно се предоставяха становища и се съгласуваха 

български позиции по разглежданите теми в областта на корабоплаването, включително и за 

заседанията на КОРЕПЕР и COSS. 
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По компетентност, агенцията изготви и съгласува рамкови позиции в областта на 

корабоплаването за заседанията на Работна група 9. След съгласуване в Работна група 9  за 

разглеждане на заседанието на Съвета по европейските въпроси на 9 декември 2019 г. беше 

изпратен проект на Позиция на българската страна по процедура за нарушение № 2019/2218 

относно неизпълнение на задълженията по член 5, параграф 1, член 7, параграфи 1 и 4 от 

Директива 2014/90/ЕС за морското оборудване, както и по член 25, параграфи 1 и 2 от 

Директива 2014/90/ЕС във връзка с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за 

определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на 

пазара на продукти. През отчетния период, експерти от агенцията изготвиха позиции и 

експертни становища на Република България за заседанията на РГ по вътрешно-европейски 

въпроси в областта на околната среда към Съвета на ЕС. 

Изпълнителният директор на ИАМА и служители на агенцията участваха в 

конференция „Морско търсене и спасяване 2019“, в периода 14 – 16 май 2019 г., в гр. Талин, 

Естония. В рамките на конференцията ИАМА представи „Българският опит при операции по 

търсене и спасяване“ и междуинституционалното взаимодействие между агенцията, ГД 

„Гранична полиция“ и Военноморските сили на Република България. Също така беше 

направен преглед на международните и регионални документи за сътрудничеството в 

областта на търсене и спасяване в Черно море. Презентацията онагледи и операцията по 

източване на нефтени продукти от кораба „Мопанг“ с използването на подводно технически 

способи. 

През годината бяха отчетени средствата, предоставени от Европейската комисия за 

превод на документи по Grant Agreement No MOVE/C2/SUB/2018-136/SI2.788227/BG-ADN. 

Служител от дирекцията взе участие в сесия (02.2019 г.) на Работната група към 

Европейския комитет за изработка на технически стандарт за корабите от вътрешното 

корабоплаване (CESNI/TP). 

 

2. Международна дейност  

2.1. ООН 

Регулярно бяха изготвяни съобщения и публикувани информации относно санкциите 

на Съвета за сигурност по отношение на държави като Иран, Ирак, Либия, Мали, Йемен, 

Централната Африканска република и др. на електронната страница на ИАМА. 

Служител от дирекцията взе участие в 54-та и 55-та сесии на Работната група по 

унификация на техническите предписания и правилата за безопасност на вътрешните водни 

пътища SC.3/WP.3 и в 63-та сесия на Работната група по вътрешен воден транспорт – SC.3 

към Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ на ООН. 

 

2.2. Международна морска организация  

От 25 ноември до 4 декември 2019 г. се проведе  31-та редовна сесия на Асамблеята 

на Международната морска организация (ИМО), в която взеха участие двама представители 

на агенцията. На сесията бяха обсъдени редица важни въпроси, свързани с безопасността на 

корабоплаването по море и опазването на морската среда от замърсяване, във връзка, с 

които Асамблеята прие съответни резолюции. Избран беше и нов състав на Съвета на 

Организацията за периода 2020-2021. 

Във връзка с предстоящия през м. април 2021 задължителен одит на Република 

България по схемата за одитиране на държава-членка на ИМО, в периодите 11-15.02.2019 г. 

и 06-07.03.2019 г. беше осъществен предварителен одит на Република България за 

изпълнение на задълженията по задължителните инструменти на Международната морска 

организация от двама независими одитори, съгласно договор между ИА „Морска 

администрация“ и фирма „Трансконсулт МП“ ЕООД. Предварителният одит на Република 

България се проведе, в съответствие с принципите, описани в Рамка и процедури на схемата 

за одит на държава-членка на IMO и на Кодекса за прилагане на Кодекса за прилагане на 

задължителните инструменти на IMO (III Code). В обхвата на одита бяха включени 
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задълженията на Република България, във връзка с приложимите задължителни 

инструменти на ИМО, по които Република България е страна, като: Страна (Party) по 

инструментите на ИМО, държава на знамето (flag State), брегова държава (coastal State) и 

пристанищна държава (port State). Целта на одита беше да се определи степента, до която 

Република България изпълнява своите задължения, произтичащи от присъединяването й към 

следните задължителни инструменти на ИМО: SOLAS 1974, SOLAS PROT 1988, MARPOL 

73/78, MARPOL PROT 1997, LL 66, LL PROT 1988, STCW 1978, TONNAGE 69 и COLREG 

1972. Одиторите отбелязаха общо 11 констатации и 5 наблюдения, като предстои да бъдат 

изпълнени мерки за отстраняване на констатираните несъотвествия. В тази връзка 

продължава подготовката за предстоящия задължителен одит на Република България през м. 

април 2021 и на 14 ноември 2019 г. се проведе първо заседание на Комисията по 

безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, 

създадена от Министерския съвет с Решение № 686 от 16 септември 2010 г. На заседанието 

бяха приети: правила за работа на Комисията; Национална пътна карта (Времеви график 

2019-2021 г. за прилагане на мерки във връзка с изпълнението на задълженията на 

Република България по задължителните инструменти на Международната морска 

организация). Представен бе за разглеждане и проект на Стратегия за безопасност на 

корабоплаването и опазване на морската среда от замърсяване от кораби, като 

окончателният текст на документа предстои да бъде гласуван на следващо заседание на 

Комисията. 

През отчетния период бяха подготвени и изпратени по съответния ред до генералния 

секретар на ИМО номинациите на г-н Александров и г-н Димитров за повторното им 

номиниране за морски посланици на добра воля в ИМО. 

  

2.3. Международна организация по труда 

В обобщение на дейностите по направление „Морска трудова конвенция” беше 

представен доклад № 634/11.12.2019 г. на координатора по направлението в изпълнение на 

Заповед З-87 от 22.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИА „МА”. 

С транспонирането на Директива 2017/159/ЕС в националното законодателство, са 

въведени изискванията на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 

2007 г. на Международната организация на труда (МОТ), като се създават минимални 

стандарти относно условията за наемане на работа, организацията на работното време и 

здравословните и безопасни условия на труд по отношение на рибари, ангажирани на борда 

на риболовни кораби с дължина, не по-малко от 24 метра. 

 

2.4. Двустранно и многостранно сътрудничество 

Арабска република Египет: във връзка с постигнатото съгласие по време на среща, 

проведена през м. юли 2019 година, между министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията на Република България и извънредния и пълномощен посланик 

на Арабска република Египет в България, за ускоряване на работата по финализиране на 

спогодбата в областта на морския транспорт, ИА „Морска администрация“ предостави 

проект на постигнатия до момента съвместен текст на спогодба, който да бъде връчен на 

египетската страна за възобновяване на преговорите. 

Грузия: През отчетния период бяха проведени консултации в областта на морския 

транспорт между ИА „Морска администрация“ и Агенцията за морски транспорт на Грузия, 

в периода 21-23 юли в гр. Бургас. Обсъден бе въпросът за обучението и сертифицирането на 

морските лица в двете страни и бе обменен опит, относно вида и характера на подготовката, 

плавателните стажове, кариерно развитие и административни практики. Постигнати бяха 

договорености за използване на възможностите на Международната конвенция за контрол 

и управление на корабните баластни води и седименти (ДВ, бр. 28 от 2018 г. в сила от 30 

юли 2018 г.) за облекчаване на режима на корабоплаването между двете страни и прилагане 

на двустранния опит в по-широк аспект в Черноморския регион.  
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Ислямска република Иран: представители на ИАМА участваха в 19-та сесия на 

Смесената българо-иранска междуправителствена комисия за икономическо и научно-

техническо сътрудничество, 16-29 април 2019 г., гр. София. По време на сесията бяха 

проведени преговори с иранската страна по текстовете на проекта за Меморандум за 

разбирателство между правителството на Република България и правителството на 

Ислямска република Иран за взаимно признаване на свидетелствата за правоспособност. 

След постигане на единодушие по документа двете страни парафираха меморандума.  

Катар: През отчетния период продължиха преговорите по проект на Споразумение 

за морски транспорт между Република България и Катар. 

Руска Федерация: беше отправено предложение за развитие на фериботните връзки 

между пристанище Бургас и руските пристанища Кавказ и Новоросийск за пътнически ро-ро 

фериботи. В областта на черноморското сътрудничество беше предложено да бъде обсъден 

въпросът за освобождаване на корабите, извършващи рейсове изключително между 

пристанища на Република България и Руската федерация, от изискванията за прилагане на 

определени правила на Международната конвенция за контрол и управление на корабните 

баластни води и седименти.  

Тунис: по време на 15-та сесия на българо-тунизийска Междуправителствена 

смесена комисия за икономическо сътрудничество, с цел възобновяване на договорния 

процес беше връчена типовата двустранна Спогодба за морското търговско 

корабоплаване, одобрена от Министерски съвет.  

Турция: На 26 ноември 2019 г., в гр. Бургас се проведе двустранна среща между 

Република България и Република Турция за обсъждане на възможностите за създаване на 

ро-ро линия между пристанищата Бургас (Република България) и Карасу (Република 

Турция). На срещата присъстваха представители на заинтересованите страни от ресорните 

министерства и бизнеса. Двете страни обсъдиха необходимите условия, които следва за 

бъдат създадени на територията на пристанище Бургас, в т.ч. условия за граничен, 

митнически и граничен, ветеринарно-медицински и фитосанитарен контрол, както и 

необходимото специализирано техническо оборудване за товаро-разтоварната дейност, с цел 

осигуряване на максимална експедитивност. 

Украйна: През 2019 г. продължи работата по проект на междуправителствена 

спогодба за експлоатация на железопътната фериботна връзка между пристанищата на 

Република България и Украйна. Преговорите между двете страни не са завършили по 

текстовете на спогодбата.  

Във връзка с въведените ограничителни мерки с актове на Европейския съюз и 

ограниченията, въведени от Украйна по отношение на пристанищата, намиращи се на 

полуостров Крим, ИА „Морска администрация“ е издала две указания (от 13.06.2017 г. и 

19.07.2019 г.) до заинтересованите лица, с които ги информира за въведените ограничителни 

мерки с актове на Европейския съюз и ограниченията, въведени от Украйна по отношение 

на пристанищата, намиращи се на полуостров Крим. Република България не признава 

незаконното анексиране на полуостров Крим и гр. Севастопол от Руската федерация и 

подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно 

признатите й граници. С оглед изпълнението на задълженията на Република България, 

произтичащи от членството в Европейския съюз, e указано на всички корабопритежатели, 

членове на корабни екипажи, работници и служители на кораби, плаващи под знамето на 

Република България, да спазват режима на ограничения. 

Федерална република Германия: Изготвена бе справка за двустранните отношения 

на Република България с Федерална република Германия, във връзка със среща на г-н Росен 

Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с Н.Пр. 

Кристоф Айххорн, извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в 

Република България. 
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На проведената 51-ва среща на Комитета на Парижкия меморандум за 

разбирателство в Санкт Петербург, Русия през месец май 2019 г. от страна на Изпълнителна 

агенция „Морска администрация“ бе определен за участие Георги Стоянов. 

По линия на европейската агенция за гранична и брегова охрана на 22.05.2019 г. 

спасителен катер „Надежда“ с пълен екипаж участва в проведеното учение за арестуване на 

плавателен съд с нелегални емигранти на борда и оказване на първа помощ. 

По линия на Черноморския меморандум в периода 16-18 април в гр. Бургас се 

проведе 20-тата среща на Комитета на Меморандума за разбирателство за Държавен 

пристанищен контрол в Черно море. На срещата присъстваха представители на морските 

администрации на България, Грузия, Украйна, руска Федерация, Румъния и Турция – членки 

на меморандума. Генералният секретар на Парижкия меморандум за  разбирателство за 

Държавен пристанищен контрол г-н Люк Смълдърс участва в срещата като наблюдател. 

Средиземноморският меморандум беше представен от делегацията на Турция. Срещата се 

проведе под председателството на капитан Димитро Петренко от морската администрация 

на Украйна, а заместник председател бе капитан Александър Илиев, директор на ДМА – 

Бургас. На проведена среща присъстваха кап. Валентин Енчев, директор на ДМА – Варна и 

Ангел Александров, регионален координатор по ДПК. 

В рамките на срещата Комитетът обсъди въпроси, свързани с работата на новата 

система за определяне на кораби за проверка в Черноморския меморандум, техническите 

процедури и насоки за извършване на проверки по линия на ДПК, информационния обмен и 

информационната система на Черноморския меморандум, както и редица други въпроси. 

По време на срещата Комитетът прие редица решения, едно от които е в периода 

01.09.2019 г. – 30.11.2019 г. в рамките на Меморандума, паралелно с Токийския и Парижкия 

меморандум да се проведе кампания върху „Emergency System and Procedures“, като за 

координатор бе избрана Изпълнителна агенция „Морска администрация“. За председател на 

Комитета на Меморандума за разбирателство за Държавен пристанищен контрол в Черно 

море бе избран капитан Александър Илиев, директор на ДМА – Бургас. 

 

 

Раздел IV. ПРОЕКТИ 

1. Приключили проекти  

 

 Проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за 

информационен обмен  в перспективата на 2020“ (EU CISE 2020) 

 

През м. март 2019 г. приключи изпълнението на проект „Европейска тестова 

платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 

2020“(EUCISE 2020), финансиран от Европейската комисия по Седма рамкова програма, FP 

7-SEC-2013-1, тема SEC-2013-5.3-2: Тестване на оперативната съвместимост на системите за 

морско наблюдение – предоперативно валидиране, в който Изпълнителна агенция „Морска 

администрация” участва като партньор.  

Проектът EUCISE 2020 допринесе за изпълнението на Европейската пътна карта за 

CISE (Common Information Sharing Environment), като това е свързано с изграждането на 

експериментална среда за иновации и сътрудничество  между съответните институции. 

Проектът се основава на широк спектър от фактори в областта на европейското интегрирано 

морско наблюдение, произтичащо от европейската правна рамка, а също така и от проведени 

проучвания и резултати от вече приключили проекти. Изпълнението на дейностите по 

проекта с водещ партньор Италианската космическа агенция (Agenzia Spaziale Italiana) 

започна на 1 декември 2014 г. През 2018 г. беше прието поредно удължаване на проекта, 

като той завърши окончателно през март 2019 г. 

Проектът EUCISE2020 потвърди следното: 
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1. Мрежата EUCISE2020 дава възможност за автоматизиран обмен на 

информация между  съществуващите системи на партньорите на EUCISE2020. 

2. Националните адаптери могат да бъдат успешно разработени и  внедрени във 

всички национални съществуващи системи, въз основа на следната документация: 

 Документ за контрол на интерфейса на EUCISE2020; 

 Модел на данни на EUCISE2020; 

 Примерни кодове, предоставени от партньорите на EUCISE2020. 

 Прототипът на EUCISE2020 за обмен на информация функционира от средата 

на 2018 г., като тества и валидира концепцията на CISE (стандарт за наблюдение), при 

реалистични оперативни и формални условия, в съответствие с определените случаи на 

употреба като референтни сценарии. 

 Държавите-членки, участващи в демонстрационната фаза, постепенно се 

присъединиха към мрежата, като интегрираха своите възли и съществуващи системи в 

платформата за обмен на информация EUCISE2020. 

 Понастоящем 9 европейски национални възли са свързани към мрежата; 

участващите страни са Италия, България, Германия, Франция, Испания, Гърция, 

Португалия, Финландия, Норвегия. Обменяните информационни данни се получават от 

различните системи за морско наблюдение, принадлежащи на националните администрации, 

участващи в проекта.  

CISE (Обща среда за обмен на информация) е основен стълб на европейската 

интегрирана морска политика и елемент от плана за действие на Европейската стратегия за 

морска сигурност. CISE представлява доброволна среда на сътрудничество между 

държавите-членки на Европейския съюз, за да се постигне "по-оперативна съвместима 

система за наблюдение, която да обедини съществуващите системи за наблюдение и 

проследяване, използвани за морска безопасност и сигурност, защита на морската среда, 

контрол на риболова, контрол на външните граници и други правоприлагащи дейности “. 

На заключителната конференция беше акцентирано върху Преходния проект 

(Transition project), включващ държави-членки с национални EUCISE 2020 нодове. Целта на 

преходната фаза е да запази и поддържа функциониращата вече изградената инфраструктура 

на ЕUCISE2020, като се предвижда следното: продължителност 22 месеца, ще бъдат 

включени 10 държави-членки с оперативни национални нодове, както и други държави-

членки, които могат да се присъединят през този период. Предвижда се финансиране на 

дейностите, свързани с инфраструктура (мрежа и нодове) и поддръжка на софтуер и 

адаптери, производство на услуги, план за разпространение, срещи на партньорите и други. 

 

2. Текущи проекти  

            

 Проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни 

проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс 

към националната речна информационна система (RIS)”- DANRiSS. 

Проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, 

извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към 

националната речна информационна система (RIS)” – DANRiSS, код на проекта16.5.2.014, e-

MS код ROBG-172 стартира на 11 май, 2017 г. и се изпълнява по Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос V 

„Ефикасен регион”. Общият бюджет на проекта е в размер на 1 441 974.96 евро, от които 

1 225 678.72 евро (85%) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие 

(ERDF). В резултат на настъпило изменение с бюджета на един от партньорите през 2019 г. 

е извършена корекция в бюджета на целия проект, като общата сума е намалена с 1 470,56 

евро от първоначално одобрения. 

В проекта участват двама партньори: Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”, която е водещ партньор и Румънската морска администрация (RNA), а 
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основната цел на проект DANRiSS е да повиши нивото на координация между двете 

публични институции. 

Работата по проекта е систематизирана в седем дейности:  

 Дейност 1. „Подготовка на проекта” 

 Дейност 2. „Управление” 

 Дейност 3. „Информация и публичност” 

 Дейност 4. „Разработване на Рамково споразумение за извършване на 

съвместни проверки на корабите в общия българско-румънски участък на р. Дунав” 

 Дейност 5. „Разработване на специфични правила за корабоплаването в общия 

българо-румънски участък на р. Дунав” 
 Дейност 6. „Доставка на интегрирана система за проверка на кораби - 

софтуерен пакет за електронна база данни и оборудване” 
 Дейност 7. „Разработване на методика за оценка на риска при извършване на 

речния надзор”. 

През 2018 г., в резултат на съвместната работа на ИАМА и RNA бяха завършени 

успешно Дейност 4 и Дейност 7.  

В рамките на Дейност 4 беше изготвен преглед на международните регулации в 

областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища и съответстващото национално 

законодателство в двете партниращи си държави, определящо правилата и условията, в 

съответствие с които компетентните власти в България и Румъния извършват контрол на 

корабоплаването по вътрешните водни пътища и предприемат съвместни действия при 

инциденти. В резултат на извършената работа, на 22 февруари, 2018 г. в гр. Русе беше 

подписано Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и 

Румънската морска администрация за извършване на съвместни проверки на 

корабите в общия българско-румънски участък на р. Дунав. 

През 2019 г. партньорите завършиха изпълнението на Дейност 5, в рамките на която 

изготвиха специфични правила за корабоплаването в общия българо-румънски 

участък на р. Дунав. След одобрение от двете страни на национално ниво, правилата ще 

допринесат за хармонизацията между двете партниращи си институции по отношение на 

повишаване на сигурността и безопасността на корабоплаването по р. Дунав; постигане на 

синхронизация на сигнализацията за речното плаване; координиране на дейностите по 

осъществяване на контрол и провеждане на проверки и на процедурите при пристигане и 

напускане на кораб в и от пристанището; защита на околната среда. 

В изпълнение на Дейност 6, през 2018 г. беше сключен договор с външен изпълнител 

№ Д-26/13.08.2018 г. за доставка на интегрирана система за корабна инспекция – 

софтуерен пакет с електронна база данни и хардуерно оборудване. Интегрираната 

система за корабни проверки има за цел да предостави техническа и организационна 

пилотна подкрепа за оптимално и хармонизирано изпълнение на дейностите на двете 

администрации за осъществяване на корабни проверки в общия българо-румънски участък 

от р. Дунав.  

През 2019 г. системата беше успешно доставена, инсталирана и конфигурирана и към 

настоящия момент функционира напълно, като в нея се въвеждат данни при всяка нова 

проверка, извършена от компетентните органи. 

Друг основен резултат от изпълнението на проект DANRiSS e разработената 

Методика за оценка на риска при извършване на речния надзор. В рамките на Дейност 

7, чието изпълнение приключи през 2018 г., беше изготвен статистически анализ за периода 

2007 – 2017 г., на базата на който бяха определени местата с най-много настъпили 

навигационни събития в българския и в румънския участък на река Дунав. Двете 

администрации работиха върху изготвянето на обща терминология относно определенията 

за навигационните събития и за причините, водещи до тях, разработиха общ модел за оценка 

на вероятността за възникване на рискове и модел за определяне на рисковия профил на 

корабите. 
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До края на 2019 г. всички проектни дейности бяха завършени успешно и след 

крайната дата на периода за изпълнение на проекта - 10.01.2020 г., предстои неговото 

административно приключване, в съответствие с правилата на програмата.  
 

 Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-

румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации 

посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, e-MS № ROBG-522 

На 15 септември2018 г. започна изпълнението на проект „Повишаване на 

транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез 

подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично 

сътрудничество” – Danube Safety Net. Проектът беше одобрен за изпълнение по Третата 

покана на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - 

България 2014 – 2020 г. , Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 

„Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”.  

Продължителността на проекта е 36 месеца и в него участват двама партньори: 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор и 

Румънската морска администрация (RNA). 

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612.87 евро. Бюджетът на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е в размер на 3 053 726.94 евро, от които 

85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% 

са национално съфинансиране. 

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната 

безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав. 

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат основани Аварийни спасителни 

центрове в гр. Русе, гр. Лом и гр. Турну Мъгуреле;  ще бъде разработен съвместен План за 

действие в рутинни и извънредни ситуации, застрашаващи транспортната безопасност в 

общия българо-румънски участък на р. Дунав; ще бъде създадена Обща информационна 

система за реагиране при извънредни ситуации и ще бъдат доставени многоцелеви 

несамоходни плавателни средства за нуждите на двата национални компетентни органа 

(ИАМА и RNA), ангажирани в борбата с бедствия и аварии на река Дунав.  

През 2019 г. ИАМА участва в работни срещи по проекта и започна подготовката, а в 

последствие и изпълнението на основния Работен пакет по проект Danube Safety Net - 

Работен пакет Т1 „Мерки за подобряване на безопасността на речното корабоплаване”. 

На 5 април 2019 г., в рамките на Работен пакет М „Управление на проекта” беше 

проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и беше сключен договор за 

извършване на дейности по оперативно подпомагане и координация при осъществяване на 

административно, техническо и финансово управление на проект Danube Safety Net. Сред 

дейностите, залегнали в договора е и изготвянето от страна на изпълнителя на три досиета за 

обществени поръчки в съответствие със ЗОП, които ще послужат при провеждане на 

процедури за външно възлагане при изпълнението на Работен пакет Т1 „Мерки за 

подобряване на безопасността на речното корабоплаване”. 

В съответствие с апликационната форма на проект Danube Safety Net, на 11 април 

2019 г. в гр. Русе се проведе работна среща по проекта, на която бяха разгледани въпроси, 

свързани с неговото управление и изпълнение.  

За изпълнението на заложените в Работен пакет С „Комуникация” дейности, свързани 

с комуникацията и публичността на проекта, на 17.06.2019 г. ИАМА сключи договор с 

изпълнител за изработване и доставка на рекламни материали за публичност и 

разпространение по проект Danube Safety Net. 

 На 21 август 2019 г. в гр. Констанца, Румъния се състоя работна среща между 

двата партньора, на която беше обсъдена предстоящата работа по първата дейност от 

Работен пакет Т1 - Дейност А.Т1.1 „Изготвяне на предварително проучване и събиране на 

данни”. Работен пакет Т1, чието изпълнение започна на 1 август 2019 г., е ключов за 

реализацията на проекта и включва пет взаимосвързани дейности.  
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 С оглед на изпълнението на Дейност А.Т1.1, ИАМА проведе процедура за 

възлагане на обществена поръчка, в резултат на която на 30 август, 2019 г. беше сключен 

договор с изпълнител за извършване на дейности по предварително проучване и събиране на 

изходна информация за бизнес процесите, в т.ч. и представяне на резултатите и изготвяне на 

план за съвместни дейности при извършване на съвместни спасителни дейности по река 

Дунав между Изпълнителна агенция Морска администрация и Румънска морска 

администрация  (Дейност Т1.1, и Дейност Т1.5).  

 На 8 октомври 2019 г. Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

проведе среща с експертите и заинтересованите страни на тема „Традиции и иновации в 

дейностите по търсене и спасяване на р. Дунав“. На събитието, което се проведе в 

изпълнение на Работен пакет Т1 от проекта, участваха представители на Изпълнителна 

агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, на регионалните дирекции  „Пожарна 

безопасност и защита на населението” и „Гранична полиция” и представители на 

партньорите по проекта. Участниците обсъдиха заложените в проектната инициатива мерки 

за подобряване на реакцията при бедствени ситуации на река и възможностите за 

извършване на съвместни действия. 

 

 Проект „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) TOOP 

737460 

Проект „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) TOOP 737460 се 

реализира по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за 

проектни предложения H2020-Sc6-CO-CREATION-2016-2, а изпълнението на предвидените 

дейности по проекта започна от 01.01.2017 г.  

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е партньор по проекта, като в 

съответствие с разработения формуляр за кандидатстване участва със свои експерти в 

следните работни пакети: РП 1 „Управление на проекта” - дейност „Споразумение за 

консорциум и административно и финансово управление”, РП 3 „Направления” – 

Направление 3 „Онлайн корабни и екипажни свидетелства” и РП 4 „Разпространение” – 

дейност „Комуникация и повишаване на осведомеността”. 

През 2019 г., представители на ИАМА участваха в регулярно провеждани он-лайн 

срещи по Пилотно направление 3, като взимаха участие в дискусиите и работата по 

изпълнение на поставените задачи. В процеса на работа бяха изготвени справки относно 

наличните реквизити на регистъра на българските кораби и системата за online верификация 

на автентичността и валидността на издаваните от агенцията свидетелства за морските лица. 

Информацията беше регулярно обновявана в съответствие с процеса на уточняване на 

изискванията за Пилотното направление. 

 Представители на агенцията взеха участие в Работна среща по проект TOOP, 

състояла се през м. април 2019 г., в гр. Любляна, Словения и в Работна среща и заседание на 

Общото събрание по проекта, провели се в периода 03-05.06.2019 г. в гр. Талин, Естония.  

В изпълнение на заложените дейности, ИАМА следва да синхронизира корабния 

регистър и регистъра на морските лица с ТООР платформата, като за тази цел предстои да 

бъде сключен договор с външен изпълнител, след провеждане на процедура по ЗОП. 

 В процеса на работа по пилотните направления през 2019 г. беше установено, 

че първоначално одобрения период на изпълнение на проекта е твърде кратък за постигане 

на зададените задачи, в резултат на което в началото на 2019 г. се проведе допитване до 

всички партньори в резултат, на което беше прието удължаване на проекта до м. септември 

2020 г. 

 

 Проект Подобряване на общата среда за обмен на информация на 

системите за командване, контрол и координация по границите - ANDROMEDA 

 

На 01 септември 2019 г. започна изпълнението на проект „ANDROMEDA“ (An 

EnhaNceD Common InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommanD Control and 
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CoordinAtion System). Той се реализира по рамкова програма „Хоризонт 2020“ по покана за 

проектни предложения H2020-SU-SEC-2018. Неговата продължителност ще е 18 месеца и в 

него участват 18 партньора от Гърция, Испания, Великобритания, Португалия, Италия, 

Финландия, България, Израел и Черна гора. Координатор на проекта е Министерство на 

морското дело и островните политики – Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy – 

Гърция. Общият бюджет на проект „ANDROMEDA“ е 5 897 625,00 евро. Бюджетът на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е в размер на 72 500,00 евро.  

Основната цел на проекта е да се разгърне пълния потенциал на CISE (common 

information-sharing environment – обща/единна среда за споделяне на информация) за обмен 

на информация и наблюдение на сухопътните и морските граници, като за изпълнението ѝ 

се внедрят системи за командване, контрол и координация, чрез които ще се постигне 

напредък на възможностите, предлагани от CISE Service и Data Models. Архитектурата на 

проекта ще следва хибридна схема, за да позволи използването на CISE възли/портали на 

крайния потребител и същевременно да разреши тестване и валидиране на разширения 

модел за данни.  

Проектът е разделен на следните работни пакети: 

 

РП1 “Координация и управление на проекта” 

РП2 “Оперативен анализ, потребителски изисквания и технически спецификации” 

РП3 „Цялостна конструкция, архитектура и рамка за оперативна съвместимост“ 

РП4 “Развитие на системата ANDROMEDA” 

РП5 “Системна интеграция и тестване” 

РП6 „Пилотни демонстрации, валидиране и оценка“ 

РП7 “Дейности по създаване, експлоатация и стандартизация” 

РП8 “Етични норми ” 

 

 В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра 

синхронизация на действията на всички специализирани институции и подобряване на 

общата среда за обмен на информация на системите за командване, контрол и координация 

по границите. 

 

Текущи дейности и развитие на проекта през 2019 г.: 

 През месец октомври г-н Петър Киров, главен секретар на ИАМА и г-н Румен 

Николов, главен директор на ГД "Аварийно-спасителна дейност" към ИАМА, бяха 

номинирани и избрани в състава на Общото събрание по проект ANDROMEDA. 

 

 През месец октомври от страна на отговорните организации по Работен пакет 

1 (РП1), е изготвен План за управление на данните; 

 През месец ноември от страна на KEMEA, организация партньор по проекта, е 

изготвен План за управление на проекта, риска и контрол на качеството. Той се 

изпълнява в рамките на РП1; 

 През месец декември е изготвен Първият междинен доклад. Той обхваща 

периода на напредък през М1/М3 от проекта.  

Проведени срещи:  

 В периода 17-18 септември 2019 г. в гр. Атина, Гърция се проведе началната 

среща по проект Андромеда. На нея бе потвърдено, че проекта е получил финансиране от 

Европейската комисия. Бяха представени всички дейности, по всички Работни пакети. 

 

 В периода 5-6 ноември 2019 г. в гр. Рим, Италия бе проведена техническа 

среща на крайните потребители и заинтересованите страни. На срещата се дискутираха 

потребителските изисквания, техническите аспекти и оперативните изпитания. Специално 
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внимание бе обърнато на изграждането на подобрена обща среда за обмен на информация на 

системите за гранично командване, контрол и координация.  

 

 През месец декември бе проведена първа среща на Управителния съвет по 

проекта. На срещата бяха разисквани дейностите, съдържанието и сроковете на изпълнение 

на следните работни пакети: РП1, РП2, РП3, РП7 и РП8.  

 

 Проект „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет 

документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна 

система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и 

аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”, 

финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

(ОПТТИ) 2014-2020 г. 

 

На 01.07.2019 г. беше подписан административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г.,  код на процедура BG16M1OP001-4.001 за Проект 

„Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: 

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране 

и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски 

отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)” 

Бюджет на проекта (100% БФП): 1 052 630, 31 лв. 

Съфинансиране от ЕФРР (85%):  894 735, 76 лв. 

Национално съфинансиране (15 %): 157 894, 55 лв. 

Начало на проекта: 01.07.2019 г. 

Край на проекта: 31.03.2020 г. 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. и 

със средства от националния бюджет. Той се осъществява по Приоритетна ос 4 „Иновации в 

управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на 

трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”  

Основна цел на проекта: Извършване на подготовка за разработване и внедряване 

на модернизирана инфраструктура, която ще допринесе за подобряване на безопасността и 

сигурността на морския транспорт, чрез извършване на предпроектно проучване и изготвяне 

на пакет документи за проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна 

система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в 

българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”.  

Изпълнител на проекта е „ИНФРАКЕЪР“ АД   

Стойността на договора е 864 000.00 лв. без ДДС, а срокът за неговото изпълнение е 

225 дни, считано от датата на влизане в сила на договора – 02.04.2019 г. 

Очакван резултат: Изготвени предпроектно проучване и пакет документи за проект 

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и 

управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС”. 

Дейности по проекта: 

Дейност 1: Анализ и оценка на съществуващото положение. 

Дейност 2:  Изготвяне на концепция за разработване и внедряване на интегрирана 

информационна система за координиране и управление в реално време на операции при 

бедствия и аварии в БМОРТС. 

Дейност 3:  Изготвяне на бюджет и график за изпълнение на проект „Разработване и 

внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално 

време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС”, както и на формуляр за 

кандидатстване за финансиране на проекта по ОПТТИ 2014 - 2020 г. 
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Дейност 4: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за 

избор на изпълнител на проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна 

система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в 

БМОРТС”. 

Дейност 5: Информация и комуникация 

Дейност 6: Управление на проекта 

Към момента е приключило изпълнението на Дейности 1, 2 и 3:  Изготвяне на 

бюджет и график за изпълнение на проект „Разработване и внедряване на интегрирана 

информационна система за координиране и управление в реално време на операции при 

бедствия и аварии в БМОРТС” и след одобрението от страна на ДАЕУ,  чрез ИСУН 2020 е 

подаден формуляра за кандидатстване към УО на ОПТТИ. 

 

 Проект „Трансгранично опазване на морската околна среда” (“Cross 

Border Maritime Environment Protection - (CbMEP)”), Приоритетна ос 1. Околна среда, 

Специфична цел 1.2.: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво 

използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в 

трансграничния район. 

 

На 24 юли 2019 г. започна изпълнението на проект „Трансгранично опазване на 

морската околна среда” (“Cross Border Maritime Environment Protection - (CbMEP)”), 

Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2.: Подобряване на капацитета за 

опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси 

чрез съвместни инициативи в трансграничния район.  

Водещ партньор в проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация“, чрез 

Дирекция „Морска администрация“ – Бургас, като партньор по проекта от турска страна е 

областната администрация на Демиркьой, Република Турция. 

Проектът беше одобрен за финансиране в рамките на Втората покана за набиране на 

проектни предложения по „Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП 

България - Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ 

(ИППII)“.  

Дейностите по проекта са насочени към разработване и прилагане на интегрирани и 

координирани трансгранични инициативи за превенция и намаляване на риска от 

замърсяване и опазване природата на морската и брегова зона на Черноморското 

крайбрежие на Бургаска област и област Демиркьой, Провинция Къркларели. Съвместните 

дейности ще подобрят управлението на риска и координацията между институциите на 

трансграничния регион на България и Турция за превенция на морската околна среда при 

разливи и брегово замърсяване и в случай на аварийни ситуации с плавателни средства. 

Предвижда се разработване на съвместен план за действие и разработване, проиграване и 

утвърждаване на съвместни стандартни оперативни процедури (СОП) за реакция в случай на 

аварийни разливи от кораби или брегови източници. Сформирания по проекта Съвместен 

българско-турски авариен отряд ще осигури своевременно ограничаване на разливите и 

предотвратяване на замърсяването на морето и бреговата ивица на Бургаска област и област 

Къркларели от нефтени разливи и други отпадъци от кораби и брегови източници. 

Размерът на общия бюджет на проекта е 399 915,09 евро, от които  339 927,82 евро са 

от ИПП и 59 987,27 евро – от национално публично съфинансиране, предоставено от двете 

партньорски страни България и Турция. 

 

3. Проектни предложения: 

 

 Проектно предложение (ПП): Разработване и внедряване на интегрирана 

информационна система за координиране и управление в реално време на операции при 

бедствия и аварии в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване 
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(БМОРТС) по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

(ОПТТИ) 2014-2020 г. 

 

На 20.12.2019 г. ПП е подадено (чрез ИСУН 2020) за одобрение от Управляващия 

орган по ОПТТИ 2014-2020 г. 

Проектното предложение включва следните дейности:  

(1) Бизнес анализ и изготвяне на системен проект на Интегрирана информационна 

система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в 

БМОРТС;  

(2) Разработване на специализиран софтуер на Интегрирана информационна система 

в лабораторна и тестова среда, изготвяне на системна и потребителска документация;  

(3) Доставка и монтаж на хардуерно оборудване;  

(4) Внедряване на специализирания софтуер на Интегрираната информационна 

система и обучение на потребителите за работа с нея;  

(5) Въвеждане на Интегрираната информационна система в експлоатация;  

(6) Информация и комуникация;  

(7) Управление на проекта. 

 

Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ): 12 831 283,00 лева. 

Цел/и на проектното предложение 

Разработването и внедряването на Интегрирана информационна система за 

координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС 

има за цел да улесни и ускори достъпа до различни категории информация, необходима за 

анализ, планиране и управление на действията на институциите, ангажирани с аварийно-

спасителна дейност на море при различни аварийни ситуации, борба с нефтени разливи и 

други видове замърсявания, оказване на помощ на бедстващи съдове или бедстващи хора. 

По този начин ще се създаде възможност за: 

● Обмен на данни в реално време; 

● Съществено намаляване на времето за реакция при получаване на сигнал за 

бедствие и/или авария в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване 

(БМОРТС); 

● Оптимизиране на времето за събиране на информация за дадено събитие и 

ситуация; 

● Минимализиране на въздействието на човешкия фактор и намаляване на 

вероятността от допускане на грешки; 

● Осигуряване на единна комуникационна система на дежурните оператори и 

координаторите за изпълнение на рутинната им дейност и за провеждане на операции при 

бедствия и аварии в БМОРТС; 

● Подобряване на комуникацията между „Морския спасително – координационен 

център“ (МСКЦ), спасителните единици на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 

и други плавателни средства; 

● Осигуряване на по-ефективно управление на всички данни и документи, свързани с 

дейностите по операции при бедствия и аварии; 

● Повишаване на оперативната съвместимост между различните институции при 

планиране и координиране операциите по търсене и спасяване при бедствия и аварии в 

БМОРТС; 

● Автоматизиране на действията при планирането на операциите при бедствия и 

аварии в БМОРТС; 

● Надеждно наблюдение на надводната, подводната и крайбрежната обстановка в 

района на провежданите операции, както и честотния спектър на използваните 

радиокомуникационни средства; 

● Автоматично изчисляване на района на ТиС при бедствия и аварии; 
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● Автоматично локализиране на района при регистриране на нефтен разлив или 

замърсяване; 

● Повишаване на отчетните и аналитични възможности на операторите и 

координаторите в МСКЦ при етапите на провеждане на операциите при бедствия и аварии; 

● Осигуряване на модерна интерактивна информационна среда (видеостени, 

интерактивна комуникационна система, работни станции с интерактивни възможности, 

интегрирана GIS система и др.); 

● Рационално управление на ресурсите, обезпечаващи дейностите по операции при 

бедствия и аварии в БМОРТС; 

● Поддържане високо ниво на подготовка на участниците в операциите при бедствия 

и аварии чрез обучения (симулации и тренировки) и др. 

 

 Проектно предложение „Интегрирано българско морско наблюдение” 2 –  

/InBulMarS/ 2 

През 2018 г., Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) успешно 

завърши проект „Интегрирано българско морско наблюдение”- InBulMarS, с който бяха 

реализирани основните цели и задачи по него, а именно: извършена оценка на 

съществуващите системи за морско наблюдение в Република България и изготвено 

проучване относно обмена на данни между функциониращите към момента системи. 

 След успешното реализиране на предпроектното проучване и установяване на 

интерес от страна на българските институции имащи отношение към морското наблюдение, 

бе пристъпено към подготовката на проект InBulMarS-2, с основна цел: Изграждане на 

национална система за интегрирано българско морско наблюдение, позволяваща 

трансграничен и транссекторен  обмен на информация.  

В резултат от изпълнение на дейностите по проекта ще бъде разработена съвместна 

система за обмен на информация в реално време със съответните нива на достъп, която ще 

бъде от полза на органите, ангажирани с морско наблюдение. Проектът се финансира по 

програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) по приоритет № 6 

“Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1. Насърчаване на изпълнението на ИМП 

със срок на изпълнение от 36 месеца и с общ бюджет 3 031 490,61 лв.  

 През 2019 г., за подготовка на проект InBulMarS-2, бяха проведени 

следните дейности и мероприятия: 

 През месец септември бяха изготвени и изпратени официални писма за 

участие в проекта до потенциалните партньори, а именно: Главна дирекция „Гранична 

полиция” (ГДГП), Агенция „Митници” (АМ), Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура” (ДППИ), Изпълнителна агенция по Рибарство и аквакултури (ИАРА), 

Български военноморските сили (ВМС) и Държавна агенция „Национална сигурност“ 

(ДАНС). 

 През месец септември бе проведена първа работна среща във връзка с 

обсъждане на проектното предложение по проекта. В нея взеха участие поканените 

партньори. Представени бяха основните цели на проекта, заложените дейности и очакваните 

ползи за партниращите си институции. По време на срещата се обсъдиха и въпроси относно 

бъдещите финансови разходи на всяка от заинтересованите страни.  

 През месец ноември бе проведена координационна среща с ръководството на 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско 

дело и рибарство 2014–2020 г. На нея се обсъдиха въпроси отнасящи се за стартиране 

приема на проектни предложения по приоритет № 6  “Интегрирана морска политика”, мярка 

6.1 „Интегрирано морско наблюдение“. В заключение се посочи, приема на пакетни 

предложения по мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение” да бъде през месеците 

ноември-декември 2019 г. 

ИАМА в качеството й на конкретен бенефициент по проекта е в готовност за 

подаване на проектното предложение, след откриване на мярката. 
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V. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

 

1. Финансово-икономически резултати на ИАМА за 2018 г. 

Планът за приходите от държавни такси по бюджетна сметка на ИАМА за 2019 г. е 

2 000 000 лева. Събраните приходи от агенцията за отчетния период са на обща стойност  

2 131 865 лева, разпределени, както следва: 

 Приходи от държавни такси –  2 029 171 лева; 

 Приходи от глоби – 97 438 лева; 

 Приходи и доходи от собственост –  3 276 лева; 

 Други приходи – 2 704 лева; 

 Събран и внесен ДДС (нето) (-) –  612 лева; 

 Събран и внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-) – 112 лева; 

Общата сума на разходите по бюджета на ИАМА за  2019 г. е на стойност 9 412 562 

лева. Разходваните средствата за отчетния период са 9 202 614 лева и са разпределени, както 

следва: 

Отчетени разходи в дейност 837 Дейности по водния транспорт – 8 116 996 лв.  

 Разходи за персонал – 4 316 621 лева; 

 Разходи за текуща издръжка – 1 957 963 лева; 

 Разходи за данъци, такси и административни санкции – 19 813 лева; 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – 186 954 

лева; 

 Капиталови разходи 1 635 645 лева. 

Отчетени разходи за текуща издръжка в дейност 284 Ликвидиране на последици 

от стихийни бедствия и производствени аварии 1 085 939 лв..  

 Отчетени разходи за персонал в дейност 532 Програми за временна 

заетост 6 679 лв. 

Направените разходи от ИАМА са във връзка с изпълнението на задачи на агенцията, 

свързани с поетите ангажименти по изпълнението на задълженията, произтичащи от 

членството на Република България в международните специализирани организации, както и 

изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори в областта на 

корабоплаването, по които Република България е страна. Агенцията упражнява контрол в 

морските пространства и във вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България по въпросите, отнасящи се до безопасното корабоплаване и опазване на морската и 

речната среда от замърсяване. 

2. Проверки от външни организации 

През 2019 г. в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършени 

проверки от външни организации, както следва:  

 SGS България външен ре-сертификационен одит за проверка на процесите и 

съответствието по стандарт ISO 9001:2015; 

  „Трансконсулт МП“ ЕООД проведен  предварителен одит на България от двама 

независими одитори за проверка на изпълнението на принципите, описани в Рамка и 

процедури на схемата за одит на държава-членка на IMO и на Кодекса за прилагане на 

Кодекса за прилагане на задължителните инструменти на IMO (III Code);  

  Проверяващ екип от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) с цел 

мониторинг на изпълнението на Директива (ЕС) 2016/802 (т.нар. Сярна директива); 

 Инспектората на МТИТС: - планова проверка от на организацията и извършването 

на контролните дейности, осъществявани от агенцията, както и 

административнотаказателната дейност за 2017 г. и 2018 г., възложена са със Заповед № РД-

08-410/04.09.2019 г.; 
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   Инспекторат на МТИТС – планова проверка относно изпълнението на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и 

Наредбата за организацията  и реда за извършване на проверки на декларациите и 

установяване на конфликт на интереси; 

   Инспекторат на МТИТС – извършена планова проверка в ИАМА на реда, 

организацията , изпълнението и контрола за изпълнение на измененията, обнародвани в ДВ 

бр. 85 от 2017 г. в Наредба № 18 от 03.12.2004 г. за регистрация на пристанищни оператори 

в Република България и в Наредба № 19 от 09.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на 

Република България;  

  Звено за „Вътрешен одит“: „Проверка на изпълнението на дадените препоръки от 

извършени одитни ангажименти през 2018 г. в Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, второстепенните разпоредители с бюджет, 

търговските дружества и държавните предприятия към министъра на транспорта, и 

информационните технологии и съобщенията“  

 Звено за „Вътрешен одит“ – вътрешен одит за консултиране на тема: „ Преглед, 

анализ и оценка на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. по отношение 

на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни“ .  

 

3. Процедури по Закона за обществените поръчки 
За периода 01.01-31.12.2019 г. ИАМА е провела следните обществени поръчки по 

реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП):   

 3.1. Процедури за възлагане на обществени поръчки, по реда на ЗОП: 

  „Доставка на дизелово моторно гориво за плавателни съдове – собственост на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (проведена процедура на договаряне без 

публикуване на обявление по чл. 18, ал. 1, т. 10 от ЗОП); 

 „Доставка на два броя товарни автомобила с повишена проходимост тип „пикап“ 

(проведена процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП); 

  „Аткуализация и надграждане на националната информационна система 

SafeSeaNet” (проведена открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

 „Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна 

система на ИА „Морска администрация“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 

„Интеграция към външни системи“ и Обособена позиция № 2 „Надграждане на Единната 

централизирана информационна система“ (проведена открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 

от ЗОП); 

 „Доставка, инсталация и монтаж на специализирано сървърно оборудване, доставка 

и инсталация на софтуер за виртуализация и миграция на данни за нуждите на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ проведена открита процедура по чл. 18, ал. 

1, т. 1 от ЗОП); 

 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (проведена мини-процедура по чл. 82 ал. 3 

от ЗОП, във връзка с чл. 2 от сключено рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г.); 

 Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за 

нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (проведена открита процедура 

по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

 „Доставка на униформено облекло за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ (проведена открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП; в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП, процедурата е предназначена за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като стоките, предмет на поръчката 

попадат в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  приет  с 

Решение  № 591/18.07.2016 г. на МС); 
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 „Доставка и интегриране на географска информационна система за транспортна 

безопасност и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове“ (проведена 

открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

 Провеждане на анализ на съответствието на информационните системи в ИАМА с 

изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013 и Разработване и внедряване на Система за 

Управление на Сигурността на Информацията (СУСИ), съгласно изискванията на стандарт 

ISO/IEC 27001:2013 или еквивалент“ (проведена открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП). 

  

 3.2. Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: 

 „Извънгаранционна поддръжка на Националната информационна система 

SafeSeaNet” (проведена обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП);  

 „Осигуряване на необходимите ресурси за работата на EUCISE2020 нод за връзка 

на национален EUCISE2020 адаптор в съответствие синженеринговите услуги, поддържащи 

прилагането на EUCISE2020 мрежа” (проведена обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП);  

 „Дейности по оперативно подпомагане и координация при осъществяване на 

административно-правно, техническо и финансово управление на проект „Повишаване на 

транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез 

подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“- 

Danube Safety Net, с проектен е-MS код ROBG-552, съфинансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020” (проведена 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП);  

 „Функционална поддръжка на локалната мрежа на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“, администриране на Lotus Domino сървъри” (проведена обществена 

поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП);  

  „Дейности по предварително проучване и събиране на изходна информация за 

бизнес процесите, в т.ч. и представяне на резултатите и изготвяне на план за съвместни 

дейности при извършване на съвместни спасителни дейности по река Дунав между 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Румънска морска администрация“ 

(проведена обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП);  

 „Подготовка на техническа спецификация и изисквания за ИТ инструмент за 

транспортна безопасност по река Дунав“ в изпълнение на проект: „Повишаване на 

транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез 

подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ 

– Danube Safety Net, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ (проведена обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП);  

 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция 

„Морска администрация” /ИАМА/ на недвижимо имущество – публична и частна държавна 

собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни 

средства за „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на местата в МПС“ 

и „Автокаско”; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, 

„Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова 

застраховка „Трудова злополука” за служителите на ИАМА, извършващи проверка на 

плавателните средства и осъществяващи контрол за експлоатационна годност на 

пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка 

„Трудова злополука” за членове на екипажите на плавателните средства на ИАМА, 

включително и доброволни сътрудници, временно ангажирани да изпълняват дейности като 

екипаж на плавателните средства на ИАМА“ (проведена обществена поръчка по чл. 20, ал. 

3, т. 2 от ЗОП).  
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4. Собственост на ИАМА 

През отчетния период в агенцията са придобити активи и са извършени капиталови 

разходи, както следва: 

 Доставена персонализираща машина в дирекция „Морска администрация –Варна“; 

 Доставени два броя AIS транспондер клас В за нуждите на Главна дирекция 

„Аварийно-спасителна дейност; 

 Доставени два броя климатици за сървърното помещение в дирекция „Морска 

администрация –Бургас“; 

 Доставени пожароустойчиви врати за сървърно помещение-2 бр. в дирекция 

„Морска администрация –Бургас“; 

 Доставени са два броя високо проходими автомобили за нуждите на Главна 

дирекция „Аварийно-спасителна дейност; 

 Възложени са разработки за надграждане на използваните в агенцията 

информационни системи - SafeSeaNet, „Единен информационен портал” и за управление на 

човешки ресурси. 

 

5. Човешки ресурси 

5.1. Движение на персонала 

Общата щатна численост на персонала в края на 2019 г. в агенцията е 245 щатни 

бройки. Заетите длъжности са 211, което представлява 86 % от щатните бройки, при заетост 

в края на 2018 г. – 85 %. 

През отчетната година са проведени 12 конкурса, от тях 9 са приключили с 

назначаване на служители по служебно правоотношение и 3 конкурса са приключили без 

класиране и назначаване на служител. 

В дирекция „Морска администрация” – Варна са проведени 2 конкурса за 

длъжностите: 

- Старши инспектор /обявени 2 работни места/ отдел „Преглед, освидетелстване и 

регистрация на кораби и корабопритежатели”, сектор „Пристанищен и екологичен контрол“ 

– приключил с класиране и назначаване на двама кандидати; 

- Младши експерт с юридическо образование сектор „Кораби“, отдел „Преглед, 

освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели” – приключил с класиране и 

назначаване на кандидат;  

В Главна дирекция „Аварийно – спасителна дейност“ са проведени 5 конкурса за 

длъжности, както следва: 

- Главен директор в главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ – приключил с 

класиране и назначаване на кандидат; 

-  Младши експерт в Главна дирекция  „Аварийно-спасителна дейност“, отдел 

„Морски спасителен и координационен център“ – приключил с класиране и назначаване на 

кандидат; 

-  Главен експерт в Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“, отдел 

„Проекти“ – приключил с класиране и назначаване  на кандидат; 

-  Началник отдел в Главна дирекция  „Аварийно-спасителна дейност“, отдел 

„Морски спасителен и координационен център“ – приключил с класиране и назначаване  на 

кандидат; 

 - Началник отдел в Главна дирекция  „Аварийно-спасителна дейност“, отдел 

„Спасителни средства – Черно море“– приключил без класиране и назначаване на кандидат; 

В дирекция „Морска администрация“ – Бургас е проведен 1 конкурс за длъжност: 

-  Инспектор в отдел „Квалификация и регистрация на морски лица“ – приключил с 

назначаване  на кандидат; 

В дирекция „Речен надзор - Русе“ са проведени 2 конкурса за длъжност: 

-  Старши инспектор в отдел Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и 

корабопритежатели“ – приключили с назначаване  на кандидат; 
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-    Старши експерт в отдел „Квалификация и регистрация на морски лица“ – 

приключил с назначение на кандидат; 

В дирекция „Речен надзор – Лом“ е проведен 1 конкурс за длъжност: 

- Инспектор в отдел „Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски 

лица“ – приключил с класиране и назначаване  на кандидат; 

- Началник отдел „Пристанищен контрол“ – приключил класиране и назначаване  на 

кандидат; 

В дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“ е 

проведен 1 конкурс за две длъжности юрисконсулт, приключил без назначаване на 

кандидат. 

В дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“, отдел 

„Национални регулации, кораби и квалификация на морски лица“ е проведен конкурс за 1 

длъжност: 

- Младши експерт с юридическо образование – приключил без класиране и 

назначаване на кандидат. 

През 2019 г. е сключен договор с един кандидат за работа по програма „Старт на 

кариерата” за срок от 9 месеца. В рамките на програмата се осигурява работа в публичната 

администрация, в т.ч. министерства и агенции на младежи до 29 г. с висше образование, 

финансирана със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, 

съгласно Националния план за действие по заетостта през 2019 г.  

През лятото на 2019 г. стартира „Програма за летни студентски стажове в държавната 

администрация”, финансирана от Оперативна програма „Административен капацитет” с 

бенефициент администрацията на Министерски съвет. В рамките на програмата в периода 

01.07.2019 г. – 30.09.2019 г., са организирани летни неплатени едномесечни стажове за 

студенти. След провеждане на процедура по подбор, са сключени споразумения с един 

студент, приключил с издаване на удостоверения и паспорти за придобити умения. 

След извършен конкурентен подбор са повишени в длъжност петима служители, 

както следва: дирекция „Морска администрация – Бургас“ – двама служители; дирекция 

„Речен надзор – Русе“ – един служител, Главна дирекция „Аварийно – спасителна дейност“ 

– един служител и дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“ 

– двама служители. 

В съответствие с нормативните изисквания са повишени в ранг тридесет и седем 

служители. 

Прекратени са правоотношенията с четирима служители, които са придобили право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на шестима служители, които са работили, след 

като са упражнили правото си на пенсия. 

Движението на персонал в ИА „Морска администрация“ се извършва в съответствие 

с приложимото законодателство и в рамките на утвърденото щатно разписание.  

 

5.2. Обучения: 

5.2.1. Обучения в страната. 

Към Института по публична администрация са организирани 21 курса, в това число, 

като са обучени 25 служители: 

 Обучение за новоназначени служители „Въведение в държавната администрация”; 

  „Предизвикателството да управляваш“; 

 „Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за 

служители без юридическо образование)“; 

 „Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за 

служители с юридическо образование)“; 

 „Разработване и оценка на проектни предложения“; 

 „Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи“; 

 „Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности“; 
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 „Управление на конфликти“; 

 „Развитие и приложение на облачните технологии в електронното управление“; 

Чрез провеждането на тези обучения, значително се е повишила мотивацията на 

служителите в администрацията и качеството на извършваните дейности. 

51 служители от ИА “Морска администрация“ са участвали в 17 обучения, 

организирани от други обучаващи организации. Обученията са следните: 

 „Курс за обучение по ISO 9001:2015 – „Запознаване с изискванията. Разлики с 

предходната версия на стандарта и нови моменти”; 

 „Hermes V – Администриране на Хермес – част II- ключови потребители на 

системата за управление на човешките ресурси (ЧР и IT специалисти)“; 

 „Обучение за работа с централизираната автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“; 

 „Годишно счетоводно обслужване в бюджетните организации за 2019 г. Актуални 

въпроси от финансово-счетоводната дейност на бюджетните организации“; 

 „Методи за обратна връзка от потребителите и прилагане на методите“; 

 „Борба с оръжията за масово унищожение в морска среда“; 

 „Надграждащи умения за водене на преговори, комуникативни техники. 

Предизвикателства в общуването по дигиталните комуникационни канали и онлайн 

решаването на спорове“; 

 Регионален тренировъчен курс за одитори по IMSAS.; 

 Обучение по директива 2014/90/ЕС за морското оборудване, организирано от 

EMSA; 

 Изменение и допълнение в Закона за финансовото управление и контрол; 

 Процесуална рамка – актуални въпроси по процедурите на помирителните 

производства; 

 Промени в трудовото и осигурително законодателство 2019 г.; 

 Офицер по сигурността на пристанището (пристанищно съоръжение); 

 Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри; 

 Train the simulator trainer and assessor; 

Проведени са две вътрешни обучения на тема „Основи на ISO 9001:2015. Вътрешни 

одити на СУК“, като са обучени 2 служители. 

5.2.2. Обучения в чужбина 

През 2019 г. 39 служители от специализираната администрация на Изпълнителна 

агенция „Морска администрация“ са преминали различни обучения в чужбина.  

Във връзка с повишаване капацитета на служителите от специализираната 

администрация на агенцията, през 2019 година със съдействието на Консултативната мрежа 

за техническа помощ на EMSA бяха организирани и проведени курсове за обучение и 

семинари по редица важни функции като: инспекции на държавата на знамето, проверки по 

линия на държавния пристанищен контрол, безопасност на риболовните кораби, сигурност 

на корабите и пристанищните съоръжения, упълномощаване и мониторинг на признати 

организации, инспекции на безопасното опериране на ро-ро и високоскоростните 

пътническите кораби, места за убежище, контрол на сярното съдържание в корабните 

горива. През различните форми на обучение се преминали общо 39 служители от 

специализираната администрация.  

От 16 до 20 септември 2019 г. в гр. Варна се проведе Регионален курс за одитори по 

Схемата за одитиране на държава-членка на Международната морска организация (ИМО). 

Курсът се организира по линия на програмата на Организацията за техническо 

сътрудничество, съвместно от Международната морска организация (ИМО), Изпълнителна 

агенция „Морска администрация“, в качеството й на домакин, и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. От 

страна на ИА „Морска администрация“ участие в курса взеха 4-ма служители, като един от 
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успешно преминалите обучението вече е номиниран от ИАМА, за да бъде включен в 

списъка на одитори, поддържан от ИМО. 

 

 

6. Здравословни и безопасни условия на труд 

 

 През отчетната година от службата по трудова медицина, с която 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” има сключен договор, беше изготвена 

Оценка на здравния риск в Изпълнителна агенция „Морска администрация”. При 

извършването на оценката се идентифицираха опасностите, свързани с  работния процес и 

работната среда в агенцията, като се изготвиха и препоръки за ограничаване на риска, и се 

предложиха подходящи мерки за осигуряване на безопасност. Документацията се подготви 

след извършен анализ на факторите на работната среда и анализ на параметрите – шум, 

осветление, микроклимат и технологично-транспортни вибрации и проведен мониторинг на 

здравното състояние на работещите – медицински прегледи, очен преглед и клинико-

лабораторни изследвания. В допълнение, бяха отчетени факторите на трудовите дейности и 

свързаните с тях опасности в съответствие с изискванията за заемане на длъжностите, 

характеристиката на дейностите, предвидени за изпълнение от служителите, проведени 

профилактичен медицински преглед и очен преглед на служителите в агенцията и 

необходимите замервания на параметрите в работните помещения и съответните превозни 

средства, които се ползват при изпълнение на служебните задачи. Оценката на здравния 

риск се изрази и чрез количествени и качествени параметри, които се посочиха в 

съответните карти за оценка на риска на работното място. При изготвянето на картите с 

оценката на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите са отчетени 

степента и честотата на уврежданията от работната среда. 

 

7. Жалби  

За отчетния период 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. в Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ са постъпили и регистрирани жалби и сигнали на граждани и юридически 

лица, свързани със закононарушения в сферата на морския транспорт, като от тях в София са 

постъпили 20 жалби и 3 сигнала; във Варна – 14 жалби; в Бургас – 6 жалби и 1 сигнал; в 

Русе – 5 жалби и 1 сигнал и в Лом – 1 жалба.  

Всички постъпили жалби и сигнали са разгледани в съответствие с изискванията на 

Административнопроцесуалния кодекс, Закона за държавния служител, Закона за 

административните нарушения и наказания и Устройствения правилник на ИА „Морска 

администрация“ /ИАМА/.  

Справка по подадените жалби в София, след извършени проверки:  

– 7 /седем/ от жалбите са уважени като основателни;  

– 1 /една/ от жалбите е частично уважена; 

– 3 /три/ от жалбите са оставени без уважение като неоснователни; 

– 2 /две/ от жалбите са препратени по компетентност; 

– по 3 /три/ от жалбите е образувано производство – по 2 /две/ жалби пред 

компетентния съд, по 1 /една/ - пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Към 

настоящия момент съдебните производства не са приключили с влязъл в сила съдебен акт, а 

производството пред КЗК – приключило с влязъл в сила акт в полза на ИАМА.  

– по 4 /четири/ от жалбите, поради фактическата им и правна сложност и 

необходимост от по-продължително проучване, към настоящия момент се извършват 

проверки.  

През отчетния период е приключена една жалба от края на 2018 г. поради 

обстоятелството, че срокът за окомплектоване на преписката и изпращане на жалбата за 

разглеждане от компетентния съд, е изтекъл през 2019 г. 

Справка по подадените жалби във Варна, след извършени проверки:  
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– 8 /седем/ от жалбите са уважени като основателни;  

– 1 /една/ от жалбите е приключена като неоснователна; 

– 1 /една/ от жалбите е препратена по компетентност; 

– 4 /шест/ от жалбите е образувано производство пред компетентния съд. Към 

момента съдебните производства не са приключили с влязъл в сила съдебен акт.  

Справка по подадените жалби в Бургас, след извършени проверки: 

– 2 /седем/ от жалбите са уважени като основателни;  

– 3 /една/ от жалбите са отхвърлени като неоснователна; 

– по 1 /една/ от жалбите е образувано административно производство и е препратена 

до компетентен административен съд. Към момента съдебното производство не е 

приключило с влязъл в сила съдебен акт. 

Справка по подадените жалби в Русе, след извършени проверки: 

- 2 /две/ от жалбите са уважени като основателни; 

- 2 /две/ от жалбите са отхвърлени като неоснователни; 

- 1 /една/ от жалбите е оставена без уважение като неоснователна.  

Справка по подадените жалби в Лом, след извършени проверки: 

- 1 /една/ жалба, по която е образувано административно производство, което 

все още не са приключило с влязъл в сила съдебен акт. 

Във връзка с горепосочените сигнали са назначени и извършени проверки от 

служителите в агенцията, като при открити нарушения са предприети съответните мерки за 

отстраняването им. Гражданите и юридическите лица, подали сигналите, са уведомени 

писмено за становището на ИАМА и за предприетите от страна на агенцията мерки.  

 

8. Система за управление на качеството 

 

През отчетната 2019 г. агенцията успешно премина външен ре-сертификационен 

одит, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. По време на одита не бяха 

констатирани несъответствия и отклонения от изискванията на стандарта и сертификата на 

агенцията бе подновен до 23 март 2022 година.  

За осигуряване на ефективното функциониране на СУК, както и изискването на 

стандарта за нейното непрекъснатото подобряване, през годината бяха планирани да бъдат 

проведени 29 вътрешни одита по процеси и дейности в агенцията. Всички планирани одити 

в съответствие с изготвения и утвърден годишен график бяха извършени в срок. 

Планираните вътрешни одити са както следва: в дирекция „Морска администрация – Варна” 

и дирекция „Морска администрация – Бургас” са проведени общо 10 вътрешни одита (по 5 в 

дирекция). В дирекция „Речен надзор – Русе” са проведени 6 вътрешни одита, а в дирекция 

„Речен надзор – Лом” са проведени 6 вътрешни одита. В ГД „Аварийно-спасителна дейност” 

е проведен 1 одит, като за провеждането му са ангажирани четири различни одиторски 

екипа, поради различното местоположение на отделите в дирекцията. В дирекция 

„Международни и национални регулации на корабоплаването”, дирекция „Пристанища и 

пристанищни услуги” и дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно 

обслужване” е проведен по 1 вътрешен одит. Проведени са е също така и одит на Висшето 

ръководство и упълномощения представител на ръководството. Планът за провеждане на 

вътрешните одити на агенцията е изпълнен и към края на календарната година няма 

неизвършени одити. Не е възниквала необходимост през отчетния период да бъдат 

извършвани извънредни одити. 

През отчетната година  няма обучени нови вътрешни одитори, но са проведени две 

вътрешни обучения на тема „Запознаване с изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 

Разлики с предходната версия на стандарта и нови моменти. Вътрешен курс на обучение са 

преминали служителите Емил Димитров началник отдел „Квалификация и регистрация на 

морски лица“ в ДРН Русе и Дария Пешева главен инспектор сектор „Пристанищен и 

екологичен контрол“, отдел „Прегледи, освидетелстване и регистрация на кораби и 
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корабособственици“ в ДМА Бургас. Целта на обучението е запознаване с  измененията и 

новите моменти в стандарта. 

Всички констатации, установени в хода на провеждането на одитите са вписани в 

„Дневника на несъответствията“, като са конкретизирани сроковете за отстраняването им и 

отговорните служители. През 2019 г. са съставени две карти за несъответствия, като 

констатираните несъответствия са второстепенни. Констатациите на одиторите при 

проведените външни одити в ИАМА през 2019 г. са обсъдени при провежданите срещи на 

ръководството. По време на одитите са разкрити и редица възможности за подобряване на 

процесите, които са отразени в докладите от одитите и записани в регистъра на 

предложенията за подобряване на системата по качеството. Всички констатации са 

разгледани, обсъдени и са предприети съответните коригиращи действия, включително 

промени в документите на СУК за отстраняването им с цел подобряване на процесите. 

Дневникът се актуализира и публикува в е-СУК след всяка промяна и е достъпен за всички 

служители.  

Докладите от проведените вътрешни одити и докладите от контролните и 

сертификационните одити се публикуват в електронната система по управление на 

качеството (е-СУК) и са достъпни за всички служители на агенцията. 

През изминалата година, процесът по преглед и актуализация на процедурите и 

формите по качество не е прекъсван, като са актуализирани 24 процедури по качеството и 65 

форми към тях и са разписани две нови процедури. Във връзка с изпълнение на ангажимента 

на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, произтичащ от сключеното 

Споразумение между Република България и Република Румъния е разработена, одобрена и 

публикувана нова процедура по качеството ПК 07-07Р „Инспекторски проверки на корабите 

плаващи под чуждо знаме в българо-румънския участък на река Дунав“. Всички 57 

предложения за подобряване на процесите и дейностите са направени по реда на ПК 01-03 

„Управление на документите по качеството” са регистрирани с ФК 01-03-01, като са добре 

обосновани и мотивиран. Голяма част от тях са приети и отразени в документите на 

системата по качеството, три предложения са отхвърлени и не са приети, а по седем от 

подадените заявки не е приключено съгласуването.  

 

фиг. 38 
От фигурата се забелязва, че през последната година ръстът на подадените заявки 

предложения е значително завишен. През изтеклата година служителите са проявили 

изключителна активност и участие в актуализиране на процедурите и формите по 

качеството. Голяма част от предложенията са свързани с внедряването на настъпили 
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изменения в националното и международно законодателство, което е показател, че активно 

се следят измененията.  

В съответствие с изискванията на ПК 03-03 са изготвяни месечни отчети на 

дирекциите, а на всяко тримесечие е изготвян и анализ на подадените анкетните карти.  

В агенцията е изготвена и програма за управление на рисковете и възможностите, 

свързани с процесите, като за целта са ангажирани служители от всички дирекции, в 

съответствие с изискванията на ПК 01-08, която бе актуализирана и осъвременена през 2019 

г. 

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие 

на корупцията в Република България 2015-2020 и Антикорупционен план-2019 е отчетено 

изпълнението на предвидените мерки, като е изготвено и предложение за включването на 

антикорупционни мерки в проекта на Антикорупционен план-2020. 

Електронната система за управление на документите на СУК се актуализира 

своевременно и се обновява в съответствие с настъпилите изменения в нормативните актове 

и отразяването им в процедурите и формите по качество.  

Констатациите и заключенията по предходните точки дават основание да се направят 

следните изводи и оценки, по отношение функционирането на системата: 

- системата по управление на качеството функционира ефективно и се поддържа в 

съответствие със стандарта. Извършено е подобряване на качеството и ефикасността на 

процесите и на системата като цяло;  

- политиката и целите по качеството се изпълняват. Разработва се и се реализира 

бюджет ориентиран към резултата, което гарантира ресурсното осигуряване на системата по 

качеството; 

- документацията на СУК се управлява ефективно. Актуалните документи се 

публикуват в електронната система по качеството и са достъпни за всички служители.  

Заинтересованите служители се уведомяват (с нотификация) по е-СУК, което се 

документира в системата; 

- служителите спазват изискванията на процедурите и другите нормативни 

документи, регламентиращи дейността на агенцията; 

- вътрешните одити се планират и провеждат, съгласно утвърдения годишен график; 

- извършва се контрол при отстраняването на констатираните забележки при 

провеждането на вътрешните одити; при одитите се разкриват несъответствия, предприемат 

се коригиращи и превантивни действия, чието изпълнение са контролира; 

- осъществява се дейност по определяне удовлетвореността на клиентите на база 

жалби на клиентите, а така също и с анкетни карти; 

основателни оплаквания и жалби от клиенти няма, което може да бъде прието за 

критерий, за измерване удовлетвореността на клиентите и другите заинтересовани страни. 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

/п/ 

 

Петър Киров 

Главен секретар на  

ИА „Морска администрация” 
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