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1.1. УВОД 

Проектът DANRiSS – „Изграждане на обща база данни и на обща законова 

рамка за инспекция на кораби в пристанищата, разположени в общия 

българо-румънски участък на река Дунав с интерфейс в националната РИС 

система“ е проект, който се осъществява по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – 

България, Приоритетна ос 5.1 – Ефикасни региони, който конкретно цели да 

увеличи ефективността за сътрудничество, както и ефективността на 

публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество. 

Бенефициентите на проекта DANRiSS от румънска страна са Румънската Морска 

администрация, а от българска Изпълнителна агенция „Морска администрация“  

Този проект се вписва в широките рамки на дейностите по имплементиране на 

Директива 2016/1629/EC за определяне на техническите изисквания за 

корабите плаващи по вътрешни водни пътища и на Европейското споразумение 

за международния превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ВВП), 

и има  основна цел трансграничното използване на РИС услугите и 

оперативният обмен на данни по протежението на река Дунав – в  случая 

общият българо-румънски участък. С проекта се предлага имплементиране на 

общи дефиниции и  сътрудничество на регионално равнище. 

В момента, поради липса на обмен на подходяща информация се използва 

административен ресурс и от двете организации за постигането на една и съща 

цел - извършване на проверки на корабите от вътрешно плаване. По този начин 

извършването на тези проверки предизвиква дублиране на усилията на двете 

администрации, за да се получат едни и същи резултати, свързани с 

техническото състояние на корабите.  

В този контекст, нарастването на нивото на комуникация и синхронизацията на 

професионалните действия, извършвани от специалисти от двете страни е от 

съществено значение за подобряването на ефективността на трансграничното 

сътрудничество. Общото планиране на задълженията що се отнася до 



                      
 

 

 
инспекцията на корабите плаващи по ВВП, ще доведе до намаляване на 

разходваните ресурси и финансови разходи от двете администрации. 

 

1.2. ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  НА КОРАБИ ПРИ 

КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИИ.  

В рамките на дейност A7 бе изготвена статистическа информация на 

навигационните събития в общия българо-румънски сектор на река Дунав в 

участъка между 374 и 845 км. за срок от 10 (десет) години, съответно 2007 – 

2016 г. като бяха установени по взаимно съгласие дефиниции за навигационни 

събития и казусите обусловили тяхната поява. 

Статистическата ситуация на навигационните събития бе изготвена въз основа 

на данните за навигационните събития, настъпили и регистрирани в отчетните 

книги на администрациите, за отчитания период от 10 години и съгласувана с 

българските партньори.  

Ситуацията на навигационните събития настъпили в общия участък на река 

Дунав Румъния – България между км.374  и км.845 е отразена в таблица 1. 

 

Събитие / година 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

общо 

Брой навигационни 

събития, от които : 
47 54 34 53 73 63 85 34 101 137 681 

Потъване 2 3 0 1 1 2 1 0 4 4 18 

Сблъсък на кораб с 

кораб 

 

1 3 4 11 2 3 10 6 2 3 45 

Сблъсък на кораб с  

пристанищни и 

други съоръжения. 

0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4 

Пожари 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 

Засядане   22 21 9 13 58 43 55 15 77 100 412 

Пробойна 7 2 0 1 1 0 2 1 5 5 24 

Трудова злополука  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 



                      
 

 

 
Други аварии 0 5 2 2 1 4 3 2 3 7 29 

Замърсяване 13 19 17 26 8 11 14 10 10 16 144 

Табл.1 

Taблица 1.1. Навигационните събития в общия българо-румънски участък на 

река Дунав между 374 и 845 км. за времето 2007 – 2016 г. 

 

Трябва да се вземе предвид, че 144-те случая на замърсяване регистрирани от 

българските партньори, са получени през тел. 112 и нямат пряко отношение с 

корабоплаването. 

За подложения на анализ, период (2007 – 2016 г.), за румънския сектор на река 

Дунав в участъка между 374 км и 875 км. са били регистрирани следните 

ситуации, при които корабоплаването е било спирано и/или ограничено в 

следствие на екстремно неблагоприятни хидрометеорологични условия: 

Засядане 

 

 

Потъване 

 

 

Пробойна 



                      
 

 

 
2009 година 

- На 21.02.2009 г. контролно пропускателния пункт с ферибот Бекет - 

Оряхово е бил  затворен поради  обилни снеговалежи. 

- На 30.11.2009 г. поради гъста мъгла  корабоплаването в сектора 793 – 

800, е било спряно. 

 

2011 година 

- За времето 09.09.2011г. - 21.10.2011г. (42 дни) корабоплаването в 

сектора на река Дунав между км.373 и км.602  е протекло много 

трудно, конвоите не са могли да преминават по трасето, поради  

много ниските коти на река Дунав, като са били блокирани в 

участъците при км.373, 378, 379, 382, 390, 396, 400, 425, 496, 497, 

515, 526, 543, 553 и речен км. 602.  

2012 година 

- За времето 08.02.2012 - 02.03.2012 г. корабоплаването по целия 

сектор на река Дунав между км. 975 и км.375 е било  спряно поради 

поява на ледоход, който препятства корабоплаването.  

- Считано от 19.06.2012 г. до 25.06.2012 г., между 08.00 – 12.00 ч. и 

между 15.00 – 19.00 ч., корабоплаването е било спряно между км. 671 

- 688, поради ремонти по обезопасяване на електропровода, който 

пресича река Дунав. 

След оценяването на рисковете като следствие от корабоплаването, 

конкретизирано в навигационните събития и в случите, които са способствали 

за тяхното настъпване, се мина към определяне на нужните мерки, които 

трябва да се вземат за управлението и  отстраняването на тези категории 

рискове. 

Методиката на оценяване на рисковете и за интегриране на оценките на 

риска, отговаря на следните задачи: 



                      
 

 

 

− Изготвяне на уникални дефиниции за използваните термини при 

оценяването на риска. 

− Идентифициране и оценяване на главните рискове и оценка на 

способността за тяхното управление и отстраняване.   

− Осигуряване на рамков анализ по повод оценката на риска.  

− Създаване на солидна основа за поставяне на рисковете в  йерархичен ред и  тяхното 

отстраняване във връзка с идентифицираните потребности. 

 

Навигационните събития и причините за тяхното настъпване, дефиниции:  

 

Навигационнo събитиe – всяко събитие случило се на борда на кораба в 

стационарно положение или по време на плаване по националните водни 

пътища, при товарене и разтоварване, изчакване, съхранение, ремонтни 

дейности или във връзка с тях, които произтичат в следствие на неспазване на 

правилата за навигация от бордовия екипаж, или в следствие на всякакви 

други обстоятелства, които могат да  доведат до смъртен случай,  причиняване 

на телесна повреда или увреждане на здравето на някой от членовете на 

екипажа, което ще доведе до временна или постоянна нефункционалност на 

кораба, изразено в нанасяне на материални щети по кораба, или по 

пристанищните съоръжения, или в замърсяване на околната среда, или в 

смущения в експлоатационната дейност на навигационните трасета и др. 

 

 

№ 
Наименование на 

навигационнo събитиe 

Дефиниция  

 

1 Потъване Със 

замърсяване 

Потъване на кораб под нивото на водната 

повърхност (в резултат на авария/инцидент) 

Без 

замърсяване 

2 Сблъсък Кораб в  Със Силен удар между два обекта (два кораба, 



                      
 

 

 
кораб замърсяване кораба с плаващи предмети намиращи се 

във водния път), които се движат един 

срещу  друг или единият е в покой а другия 

в процес на движение; сблъсък, удар 

Без 

замърсяване 

Кораб  с  

пристанищн

и други 

съоръжения 

Със 

замърсяване 

Силен удар между кораб и пристанищно 

съоръжение, хидротехническо съоръжение 

или други съоръжения, намиращи се във 

плавателните води; сблъсък, удар 

Без 

замърсяване 

3 Пожар Със 

замърсяване 

Разразил се пожар на борда на кораб, който 

ще причини високи материални загуби. 

 Без 

замърсяване 

4 Засядане  Със 

замърсяване 

Заставане на кораба върху грунта на 

необичайно място (праг, скала, пясъчна 

тераса и др.) в застрашено положение в 

резултат на  произшествие или необичайни 

условия, и оставянето на кораба в такова 

положение за определено време. Удар на 

кораба в дъното на водния  басейн. 

Без 

замърсяване 

5 Пробойна Със 

замърсяване 

Пробойна или цепнатина в борда на кораба, 

през които водата  прониква във 

вътрешността на кораба. 

 

Без 

замърсяване 

6 Трудова злополука   Сериозно увреждане на човешкия 

организъм, както и остра професионална 

интоксикация, настъпили в трудовия  процес 

на борда на кораба, или при изпълнение на 

служебните задължения, което води до 

временна нетрудоспособност най-малко за 3 

календарни дни, инвалидност или смърт. 



                      
 

 

 
7 Други аварии Със 

замърсяване 

Всякакви други аварии не посочени в 

рубриката „Дефиниции“ 

Без 

замърсяване 

8 Замърсяване  Замърсяване на въздуха, водите, околната 

среда в резултат на изхвърлени химически 

вещества и отпадъци от корабите. 

 

Дефиниции на причините, довели до настъпването на събитията: 

№ Причина, довела настъпването на 

събитието 
Дефиниция  

1 Грешка в навигацията Отклонение на кораба от установен курс, 

неоткрито на време и некоригирано 

ефикасно, което би могло да доведе до 

произшествия, засядане, удължаване на 

времетраенето на плаването. 

2 Грешна маневра Сбор от извършени операции по 

неподобаващ начин  за предвижването на 

кораба в желаната посока и по специално 

при акостиране, закотвяне или при 

влизане/излизане в/от пристанището. 

3 Хидрометеорологични условия Неблагоприятни хидрометеорологични 

условия не осъществяващи безопасност при 

корабоплаване по вътрешните водни пътища   

В  случай на издаване на предупреждения за 

бури, ще трябва да се спазват препоръките 

на Дунавската комисия. 

4 Повреди в системата за управление   Повреди, настъпили в системата за 



                      
 

 

 
управление, в следствие на човешка намеса 

или в резултат на продължителна 

експлоатация.  

5 Повреди в задвижващата система  Повреди, настъпили в задвижващата 

система в следствие на човешка намеса или 

в резултат на продължителна експлоатация. 

6 Повреди в навигационното 

оборудване 

Повреди, настъпили в навигационното 

оборудване в следствие на човешка намеса, 

неподобаваща или продължителна 

експлоатация  

7 Неподобаващо товарене и 

подреждане на стоките на кораба  

 

Неспазване на инструкциите за товарене, 

разтоварване, подреждане и 

обезопасяването на стоките, неподобаващо 

отношение към същите на борда на кораба, 

оказвайки неблагоприятни ефекти върху 

стабилността на кораба. 

8 Скъсване на връзки Скъсване на корабните въжета по 

непредвидени причини.  

9 Ниски води Корабоплаване в условията на ниски нива на 

водите, за което екипажът на кораба е бил 

уведомен и предупреден от съответните 

компетентни органи 

10 Непредвиден казус Събитие, което не може да се предвиди или 

възпрепятства от лицето което би било 

призовано да отговоря, ако събитието не е 

настъпило, 

11 Непреодолимата  сила Външно събитие, непредсказуемо, напълно 

неизбежно и непреодолимо.  

12 Неправилна сигнализация Неправилна сигнализация по фарватера, в 

следствие на непроверени и 



                      
 

 

 
несигнализирани промени на водния път, 

преминаване покрай шамандури, 

нефункциониране на бреговата 

сигнализация и др. 

13 Износване на съоръженията и 

оборудването 

Съоръжения и оборудване с изтекъл срок на 

годност, непроверени в срок, съгласно 

нормативните изисквания. 

14 Други Всякакви други не посочени в рубриката 

„Дефиниции“ 

 

1.3  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАВИГАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ НА РЕКА 

ДУНАВ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ КМ. 374 И КМ.845.  

Навигационните събития стоящи в основата на изготвянето на методиката са 

разпределени в секторите на река Дунав, в които са  били настъпили. 

Съответните участъци са зони в които се срещат и елементи затрудняващи 

корабоплаването, като са били нанесени върху навигационната карта. 



                      
 

 

 

 

Така както се вижда най-високи стойности имат онези навигационни събития, 

които са настъпили в румънския участък на река Дунав между 550 км. и 570 км. 

(участъка между Белене и о-в Люта) и приключили със засядания на кораби и 

конвои, дължащи  се на навигация в условията на ниски нива на водите. 

Динамика на графиката със случаите на засядане, които имат  най-високи 

стойности за  горепосочения период:  

Потъване 

Удар 

Пожар 

Засядане 

Пробойна 

Др. аварии 



                      
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Засядане 



                      
 

 

 

 

 

Към настоящия доклад прилагаме диаграма  с динамиката на засяданията, 

потъванията, пълненето с вода,  ударите между два кораба и ударите на  кораб 

с пристанищно съоръжение, пожарите, и случайно замърсяване, регистрирани 

в румъно-българския сектор за периода 2007 – 2016 г. 

 

1.4  РИСКОВ  ПРОФИЛ НА КОРАБА.  

Рисковият профил на кораба е даваната оценка на всеки кораб, извършващ 

плаване по ВВП, от Интегрираната система  за инспекция на всеки кораб. На 

всички кораби, които попадат в Информационната речна система РИС им се 

дава  висок риск, стандартен (среден) или нисък (понижен) риск, определен на 

базата на основните и исторически параметри. Рисковият профил на корабите 

във вътрешната навигация се определя в рамките на проекта, имащ за основа 

приложимите законови разпоредби в морската навигация, съответно 

Меморандума за разбирателство от Париж за Държавния пристанищен 

Име на критичния участък: Остров  Добрина - Петришул 
Граници на участъка : 759 км. –  761 км. 
Критичен участък за  навигация: При ниски води се появяват 
изменения във фарватера и праг в участъка на 760 км. 
Идентифицирани рискове:  засядане. 
Идентифицирани рискове : засядане, удар, др. аварии. 

Навигационни събития настъпили в периода 2007 – 2016 
г., в румънския  сектор на река Дунав  между 751 речен 
км. и  760 речен км.: 
Засядания = 5, 
 причинени от:  грешки в навигацията = 1 
                         Ниски води = 4 



                      
 

 

 
контрол от 26.01.1982 г. и Меморандума за разбирателство от Париж за 

Държавния пристанищен контрол в Черно море от 13.04.2016 г. 

С адаптирането на горните разпоредби спрямо тези норми в  сферата на 

рисковият профил на корабите от вътрешната навигация се има в предвид 

приложимите законови разпоредби в корабоплаването във вътрешните водни 

пътища, съответно: 

-Директива (ЕО) 2016 / 1629 на Европейския парламент и на Съвета от 

14.09.2016 г. за определяне на техническите изисквания за корабите плаващи 

по ВВП, за изменение на Директива 2009/100/EC и отмяна на Директива 

2006/87/EC, 

-Европейското споразумение за международния превоз на опасни стоки по 

вътрешните водни пътища, Женева от 26.05.2000 г. с последвалите поправки 

-Наредба 1447/2008 за одобрението на техническите изисквания за корабите от 

вътрешната навигация и 

-Правилника за плаване по река Дунав – Издание 2013 г. 

 

Рисковият профил следва да бъде имплементиран върху софтуерно 

приложение, което ще генерира автоматично покачването на нивото на риска  

за  всеки кораб. 

Рисковият профил на всеки кораб  се преизчислява ежедневно, като се взимат 

под внимание настъпилите промени в динамичните параметри, каквито са 

например възрастта, историята от последните 12 месеца и стабилност на 

компанията. Преизчисляването се прави след всяка инспекция, и тогава когато 

фактора стабилност на корабните компании са променени. 

 

Фактори, които могат да предизвикат допълнително инспекция без да се 

взима под внимание  рисковият профил на кораба са: 

- Корабите участвали в навигационни събития каквито са: удар, 

засядане, замърсяване или пожар на борда; 



                      
 

 

 
- Кораби, които са нарушили правилата за  корабоплаване, с които е 

бил запознат екипажа или Правилника за корабоплаване по река 

Дунав; 

- Кораби, докладвани от друга държава; 

- Кораби, които не могат да бъдат установени в базата данни на 

информационната  система за инспекциите; 

- Експлоатирани по опасен начин кораби за сигурността  на 

корабоплаването; 

- Кораби, които са станали предмет на рапорт или жалба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

 
Taблица 2. Рисков профил на корабите:  

Профил на риска на кораба 

Основни параметри Критерии  
Тежест 

(точки) 
Критерии 

Тежест 

(точки) 

1. 

 

 

 

 

Тип кораб 

Кораб със свидетелство за допуск за 

превоз на опасни товари по 

вътрешните водни пътища (съгласно 

условията на A.D.N.) 

 

Пътнически кораби (Директива 

2016/1629) 

 

Високоскоростни кораби (Директива 

2016/ 1629) 

2 Всички други 

1 

2. Възраст на кораба 

Всички типове > 20 години 

 
2 

Всички типове от 10 до 20 години 

 

1 

Всички типове до 10 години 

 
0 

3. 
Корабни 

сертификати 

3a 

Свидетелство за клас издадено от 

призната организация (за всички 

кораби с L>110 м или ADN танкери) 

ДА НЕ 

0 

 
1 

 

3b 

 

Кораба притежава сертификат на  

Общността 

0 1 

Исторически параметри 
  

4. 

Брой на 

несъответствията, 

(записани при всяка 

проверка през 

последните 12 месеца) 

Несъответствия  

≥ 5 1 < 5 

(и поне една извършена 

проверка през 

последните 3 месеца) 

0 

≥ 10 2 



                      
 

 

 

5. 

Брой на 

задържанията, 

(през последните 12 

месеца) 

Задържания 
За всяко от 

задържанията 
1 НЯМА задържания 0 

 

1.5 ПАРАМЕТРИ НА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА КОРАБА: 

1. Наименованието на вида на кораба – е адаптирано спрямо разпоредбите 

на  Директива  (ЕО) 2016 / 1629 на Европейския парламент и Съвета от 

14.09.2016 г., за  установяване на техническите изисквания за кораби за 

вътрешна навигация, на изменението на Директива 2009/100/EC и на отмяната 

нa Директива 2006/87/EC,  Европейското споразумение за международния 

превоз на опасни стоки по вътрешните навигационни пътища (ADN), прието в 

Женева н а 26.05.2000 с последвалите поправки, Заповед 1447/2008 за 

одобряване на техническите изисквания за кораби за вътрешна навигация и 

Правилника за плаване по река Дунав – Издание 2013 г. 

Ще бъдат  взимани под внимание изложените в таблицата дефиниции, 

одобрени от двете страни (Румъния-България). 

2. Възрастта на кораба – ще се определя в зависимост от годината на 

производство, посочена в документацията (Директива 2016/1629, чл. 10) 

3. Сертифицирането на плавателните компании за превоз по 

навигационните вътрешни трасета – плавателната компания е имплементирала 

система за мениджмънт, притежава  и може да представи   сертификат в този 

смисъл (като копие от сертификата и имплементираните процедури се намират 

на борда  на кораба). 

4. Удостоверяващ сертификат – сертификат  за клас от одобрена 

класификационна организация. 

5. Стабилност на компанията – Оценяват се от двете страни (Румъния-

България), след изтичане на една календарна година от пускането в действие 

на проекта. Получените данни ще се ползват за автоматичното калкулиране на 

рисковия профил през  следващата  година. 



                      
 

 

 
Забележка 1. Инспекторите, които упражняват контрол/инспекция  не 

определят нивото на  стабилност на компаниите. Това трябва да бъде 

предварително определен критерий. Оценяването на рисковия профил 

става преди началото на инспекцията. 

Забележка 2. Изходната точка за стабилност на компанията е съответно 

от 1982г. – MOУ Париж. 

Висока За всички инспектирани кораби на компанията не са били 

налагани мерки за задържане през  последната една година.  

Средна За корабите на компанията, представляващи процент по нисък от 

50% от общия брой инспектирани кораби са били наложени мерки 

за задържане, най малко една за кораб годишно. 

Ниска За корабите на компанията, представляващи процент по висок от 

50% от общия брой инспектирани кораби са били наложени мерки 

за задържане, най малко една за кораб годишно. 

Много ниска За всички инспектирани кораби на компанията са били наложени 

мерки за задържане, най малко една за кораб годишно. 

 

Редът, по който се оценява вероятността от поява на риск е показан по 

следния начин:  

Висок  - вероятност за поява >25% , висока степен на сложност и постоянна 

променливост 

Среден  - вероятност за поява ( 5.....25)%, средна степен на сложност и 

намалена променливост  

Нисък  - вероятност за поява < 5%, ниска степен на сложност и висока 

устойчивост на процеса. 

Най-голямата вероятност от настъпване на навигационните събития е в случай  

със засяданията – общо 412. 

Средната вероятност от настъпване на навигационните събития е регистрирана 

в случаите с пробойни  - 24, ударите кораб в кораб - 45 и потъванията на 

кораби от вътрешната навигация - 18. 



                      
 

 

 
Малка вероятност от настъпване на събитията е регистрирана в случаите на 

възникване на пожар на борда на кораба – 5, ударите на кораби в пристанищни 

или други хидротехнически съоръжения – 4 и в случаите на трудова злополука 

на борда  на кораба - 1. 

Редът за  оценка на риска има  следното подреждане:  

Незначителен – няма аварии на кораба, стоката е натоварена, екипажът не е 

засегнат 

Нисък – незначителни аварии на кораба, същият е натоварен, екипажът не е 

засегнат – в случаи на засядане и др. аварии; 

Среден – значителни аварии на кораба и товар, които налага корабът да бъде 

изваден от експлоатация, трансбордиране на товара,  екипажът не е засегнат – 

в случаи на удар на кораб в кораб или на кораб в  пристанищни и други 

хидротехнически съоръжения. 

Висок – частично разрушаване на кораба, увреждане на стоката над половината 

от превозваното количество, екипажът не е засегнат, трудова  злополука, 

професионално заболяване и др. – в случаи на инциденти, пробойна и трудова  

злополука. 

Най-висок – окончателна загуба на кораба и стоката, загуба на човешки живот, 

висока степен на замърсяване.  

1.6 Р

ТРЕТИРАНЕ НА РИСКА 

Третирането на риска от властите, в  зависимост от вида риск, става чрез: 

-  Актуализация на Правилника за плаване по река Дунав с нови разпоредби 

относно задължението на капитаните на кораби да се информират относно 

условията за навигация за участъка, който предстои да бъде преминат и 

повишаване нивото на професионална подготовка на екипажа.  

-  Постоянен надзор върху операциите / извършваните маневри от кораба в 

участъка на надзор;  

-  Изготвяне и актуализация на Местни планове за координиране на дейностите 

за интервенция в сферата на отговорността. 



                      
 

 

 
-  Постоянно информиране на капитаните на кораби, посредством центровете 

РИС за динамиката на състоянието на нивото на водите в река Дунав в сектора, 

който предстои да бъде преминат, като в най-кратки срокове да се правят 

промени на сигнализацията в критичните участъци и тяхното сезиране в реални 

срокове. 

-  Проверка на контролните процедури (1контрол/кораб/3месеца), начина на 

функциониране на съоръженията и оборудването на кораба.  

-  Предложения за стартиране на процедура по установяване на възможен 

източник на замърсяване чрез контрол на водите, консултиране с екипите, 

които извършват ремонти по кораба и др.  

-  Третиране на риска при военните, операторите, капитаните на кораби от 

вътрешната навигация в зависимост от вида на риска става чрез: 

- Изготвяне на работни процедури с оглед на информирането, относно 

метеорологичните и навигационните условия, изготвяне на работни процедури 

с оглед на избягване на удари, управление на информацията получена от 

центровете РИС; 

-  Изготвяне на работни процедури с оглед на управлението на спешните казуси 

– пожари на борда на кораба, изготвяне и предоставяне на капитаните на 

кораби, планове за преглед, поддръжка и ремонт за всички инсталации и 

оборудване на борда. 

-  Проверка за спазване на изискванията на ССM и СУ на борда на кораба;  

-  Съответствие на габаритите на кораба/конвоя с тези в участъка на 

навигация, информиране относно динамиката на нивото на водите и системите 

за сигнализиране в сектора. 

-  Изготвяне на работни процедури с оглед на предотвратяване на замърсяване, 

товаренето и складирането на борда на кораба на опасни товари. 

 

 

 

 



                      
 

 

 
1.7  ИЗВОДИ 

Изработването на методология за оценяване на риска  за нуждите на контрола 

и провеждане на инспекция на корабите в рамките на проекта ДАНРИС - 

„Изграждане на обща база данни и на обща законова рамка за инспекция на 

кораби в пристанищата, разположени в общия българо-румънски сектор на 

река Дунав с интерфейс в националната РИС система“ ще спомогне, както 

при изготвянето на специални правила за  навигация  в българо-румънския  

сектор на река Дунав, така и при изготвянето ма методология за провеждане на 

инспекция на корабите. 

Целта  е да се съдейства  за идентифицирането на всички кораби под чужд 

флаг, които биха представлявали заплаха за даден кораб, екипажа или 

пасажерите или стоката, а също и за околната среда. 

Справянето с установените недостатъци трябва да води до отстраняване на 

всякаква заплаха. Рисковият профил на кораба ще съдейства за 

идентифицирането на всички кораби, които биха могли да представляват 

заплаха за сигурността на навигацията.   

Оценяване на прилагането на методологията и рисковия профил е необходимо 

да се извършва след изтичане на една календарна година от имплементирането 

им в общия  сектор. 

Също така, трябва да се има предвид обстоятелството, че анализираната 

ситуация 2007-2016 г. съответства с периода, в който в двете държави – 

Румъния и България  е започнало имплементирането на услугите РИС, период в 

който броят на навигационните събития е бил намален  значително спрямо 

предходния  период 1997-2006 г. 

Рисковият профил на кораба в представения вид, може да претърпи изменения 

в следствие на  оценяването на риска при инспекцията на корабите след 

пускането на модела в действие. 
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Дунав 736 – 739 km. Линово Калафат  

 

 

 

Наименование на критичния  участък: Линово Калафат 

Граници на участъка: 736 –739 km. 

Критичен  участък за навигация: тесен фарватер, при ниски 
нива на водите се  появяват пясъчни наслагвания. 

Навигационни събития настъпили в оериода 2007 – 2016 г. в 
румънския сектор на река Дунав между 730 и 745 речен 
километър: 
Засядания = 13, причинени от:  грешки в навигацията = 1 

               Ниско ниво на водата = 10 
Ниско ниво на водата с  неподобаваща 
сигнализация = 1 

Ниско ниво на водата с  грешки в 
навигацията = 



                      
 

  

 
Дунав 759 – 761 km. Oстров Добрина  

 

Наименование на критичния  участък: Oстров Добрина  
Граници на участъка: 759 –761 km. 
Критичен  участък за навигация: При ниски води се 
появяват изменения във фарватера  и праг при 760 km. 
Идентифицирани рискове:  засядане 

Навигационни събития настъпили в оериода 2007 – 2016 г. в 
румънския сектор на река Дунав между 751 и  760 речен км.: 
Засядания = 5, 
 причинени от:   грешки в  навигацията= 1 
                          ниски води= 4 



                      
 

  

 
Дунав 783 – 785 km. Богдан Сечиан  

 

Дунав 791 – 800 km. Калафатул Маре  

Наименование на критичния  участък: Bogdan - 
Сечиан 
Граници на участъка: 783 – km. 785 
Критичен  участък за навигация: При ниски води 
фарватерът се стеснява, появяват  се каменни 
наслагвания. 

Навигационни събития настъпили в оериода 2007 – 2016 г. в 
румънския сектор на река Дунав между 781 и 790 речен км.: 
Потъване = 1,  причинени от:  неизвестни = 1,  
Засядания  = 1, причинени от:  грешки в  навигацията = 1 



                      
 

  

 

 

Дунав 800 – 810 km. Басараби  

Наименование на критичния  участък: Калафатул Маре  
Граници на участъка: 791 – km. 800 
Критичен  участък за навигация: Тесен фарватер при 
ниски води  се появяват  пясъчни наслагвания, 
пристанищна дейност 
Идентифицирани рискове:  удар, пожар, засядане, 
пробойна, трудова злополука, др. аварии.  

Навигационни събития настъпили в оериода 2007 – 2016 г. в 
румънския сектор на река Дунав между 791 и  800 речен км.: 
Засядания = 1, причинени от:  грешки в  навигацията = 1 
Пожари = 1, причинени от:  износване на инсталациите и 
оборудването=1 
Удари = 4, причинени от:  грешки в  навигацията =1 

 Грешна маневра = 1 
хидрометеорологични условия =2 

пробойна = 2,  
причинени от:  износване на инсталациите и оборудването = 1 
Други причини = 1    
Трудова злополука  = 1, причинени от: неизвестни причини = 1 
Други варии = 3,  причинени от:  хидрометеорологични условия = 2 
         Неподобаваща сигнализация=1 



                      
 

  

 

 

Дунав 820 – 823 km. Салчия 

Наименование на критичния  участък: Басараби 
Граници на участъка: 800 – km. 810 
Критичен  участък за навигация: завой с намалена видимост,  
при ниски води  се появяват  пясъчни наслагвания,. 
Идентифицирани рискове:  засядане, пробойна, 

Навигационни събития настъпили в оериода 2007 – 2016 
г. в румънския сектор на река Дунав между 800 и  810 
речен км.: 
Засядания = 9,  
причинени от:  
 грешки в  навигацията= 2 
 Ниски води = 5 
 Ниски води  с грешки в  навигацията= 1 
 Ниски води  с хидрометеорологични условия = 1 
Пробойна  = 1, причинени от:  Ниски води = 1 



                      
 

  

 

 

Дунав 835 – 845 km.  Гърла Маре  

Наименование на критичния  участък: Салчия 
Граници на участъка: 820 – km. 823 
Критичен  участък за навигация: Тесен фарватер, при 
ниски води  се появяват  каменни наслагвания, (823+500 
- 820+700), 
Идентифицирани рискове:  засядане, Идентифицирани 
рискове:  засядане, удар, др. аварии 

Навигационни събития настъпили в оериода 2007 – 2016 
г. в румънския сектор на река Дунав между 820 и  845 
речен км.: 
Засядания  = 7, 
 причинени от:   
грешки в  навигацията = 3 
Повреди в системата за управление=1  
Ниски води = 1 
Неподобаваща сигнализация = 2 



                      
 

  

 

 

 

Наименование на критичния  участък: Гърла Маре 
Граници на участъка: 835 – km. 845 
Критичен  участък за навигация: Тесен фарватер при 
ниски води  се появяват  пясъчни наслагвания. 
Идентифицирани рискове:  засядане, др. аварии 

Навигационни събития настъпили в оериода 2007 – 2016 
г. в румънския сектор на река Дунав между 820 и  845 
речен км.: 
Засядания = 5 , 
 причинени от:  грешки в  навигацията = 4 

 Ниски води = 1 
Др. аварии = 1,   
причинени от:  
 износване на инсталациите и оборудването = 1 


