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ДОКОГА ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДОКУМЕНТИТЕ ЗА МОРСКАТА 

УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ? 

На вниманието на: 

- ръководството и членовете на Българската морска камара,  

- ръководствата и преподавателите в морските учебни заведения,  

- Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

- всички навигатори и механици 

 

А  Н  А  Л  И  З  

от Милчо БЕЛЧЕВ – методист в Българския морски квалификационен 

център (БМКЦ-ЕАД), Варна 

ОТНОСНО: Някои несъвършенства и противоречия в Наредба № 6 за 

компетентност на морските лица в Република България и в други 

документи, уреждащи морската учебно-квалификационна дейност. 

 

 В края на м. юни 2010 г. на международна конференция в Манила 

бяха приети и подписани изменения и допълнения в Приложението и 

Кодекса (част А и Б) на Конвенция STCW – 78 по нейната редакция от 

1995 г. Тези изменения и допълнения засягат текстовете на 45 правила 

от Приложението и 72 текста от Кодекса. Промените влязоха в сила от 

1 януари 2012 г. Съгласно заключителните резолюции на Конференцията 

и циркуляри на Комитета по безопасност към Международната морска 

организация (ММО) всяка национална морска администрация следва да 

разработи план за действия за прилагане на настъпилите изменения. 

 На 22 декември 2011 г. беше публикувано Разпореждане № 110 на 

Изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, което успешно 

изпълнява ролята на препоръчвания план за действие. За съжаление в него 

са пропуснати изискванията за обучение по нова компетентност относно 

управленческите умения и умения за работа в екип на морските лица 

съгласно Таблици А- II/1, А- II/2, А- III/1, А- III/2 и А - III/6. През месец 

юни м. г. БМКЦ-ЕАД представи две програми за задължително обучение 
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по визираната нова компетентност, които в края на м. септември бяха 

одобрени от ИА „Морска администрация”, но за тях за сега няма обявен 

национален стандарт и задължителна уредба. 

 В брой 31 на Държавен вестник от 2012 г. бе публикувана ново 

издание на Наредба № 6 от 05.04.2012 г. за компетентност на морските 

лица в Република България. Като цяло нейните текстове следват 

структурата и логиката на Приложението на Конвенция STCW с 

промените от 2010 г., което е неопровержимо нейно достойнство. Но 

като всяко човешко творение това издание на Наредба № 6 е несъвършено. 

За съжаление то съдържа не само технически, но и фактологически 

несъвършенства и противоречия, които се отразяват крайно негативно 

на авторитета на Българската морска администрация и качественото 

провеждане на морската учебно-квалификационна дейност. 

Неоспорим факт е, че контролната и сертификационната дейност на 

ИА „Морска администрация” и учебно-квалификационната дейност на 

морските учебни заведения са две страни на единен процес. Всяко 

несъвършенство или противоречие в коя и да е страна от този процес, 

влияе негативно на качеството на българските морски кадри. А 

всеизвестно обстоятелство е, че българските моряци са много проводима 

среда, със силно изострено, до болезненост дори, чувство на реализъм и 

справедливост. 

В чл. 36 т. 1, буква „г”, т. 2, 5 и 6 буква”д” , като едно от условията за 

придобиване на правоспособност на капитан на кораб над 3000 БТ, 

капитан на кораб от 500 до 3000 БТ и старши помощник-капитан е 

посочено и изискването кандидатите да имат „завършен подготвителен 

курс по практика на тренажор по одобрена от ИА „МА” програма за 

управление ресурсите и екип на мостика”. Само по себе си това изискване 

в условията на въведена от ИА „МА” тестова крайна система за оценяване 

е положителен факт. Но така изписан текстът на изискването го прави  

несъстоятелно понеже: 

 Изискването за допълнителна подготовка по нововъведена 

компетентност „Управление на ресурсите и екипа на мостика” 

е въведено с измененията от 2010 г. в Конвенция STCW и 

предхождащо с 3.5 месеца издаването на Наредба № 6 вече 

издадено Разпореждане № 110 на ИД на ИА „МА” като 

изискване за получаване на правоспособност от оперативно 
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ниво „вахтен помощник-капитан” и повечето български 

навигатори го имат. 

 Кандидатите по горе цитираните точки и букви от чл. 36 са за 

получаване на правоспособност от управленческо ниво след 

минимум 36, 24 и 12 месеца плавателен стаж като вахтен 

помощник капитан и не е уточнено кога следва да се проведе 

този курс – в началото или в края, или след края на периода на 

изисквания стаж. Ако с въвеждането на изискването за такъв 

курс се цели опресняване на важна подготовка, то различна е 

необходимостта за такова опресняване след 12 и след 36 

месеца. 

Аналогична оценка може да се даде и на текстовете в чл. 37, т. 1 и 

2, буква „г”, т. 2, 4 и 5 буква „д” за получаване на правоспособност 

на главен механик на кораб над 3000 kW, главен механик от 750 до 

3000 kW и съответно правоспособност втори механик. С тях се 

изисква от кандидатите за правоспособност от управленческо ниво 

да имат „завършен подготвителен курс по управление на ресурсите и 

работа в екип в машинно отделение и в лаборатории по одобрена от 

ИА „МА” програма”. 

Още през м. май и юни м. г., БМКЦ, обезпокоен от срока за 

влизане на разпоредбите на Наредба № 6, отправи нееднократни 

запитвания към ИА „МА” относно обявяването на минимални 

задължителни програми за горе цитираните курсове и направи свои 

първични предложения относно тяхното съдържание. От 20 август до 

25 септември на електронната страница на ИА „МА” бяха 

публикувани тези минимални задължителни програми. 

Програмите по чл. 36 относно подготвителните курсове за 

навигаторите съдържат 5 идентично озаглавени учебни модула, а 

именно „Нови и влезли в сила промени в конвенции…”, „Работа на 

навигационен тренажор”, „Работа на тренажор GMDSS”, „Решавани 

на товарни задачи…” и „Работа на тренажор ECDIS” и практически 

изпит върху тематиката на последните 4 модула. В организационно 

методическата забележка към всяка програма е указано, че лицата, 

които в последната година са преминали курсовете „Управление 

екипа и ресурсите на мостика”, „GMDSS оператор обща категория” и 

„Оперативно използване на електронни карти и информационни 

системи” се освобождават от преминаване подготовката по 
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съответния раздел от програмата, но не се освобождават от 

практическия изпит.  

Така структурираната тематика и организационно 

методически изисквания силно затрудняват организирането на 

курсовете от  учебните институции, създава се напрежение сред 

кандидат-курсистите и между тях  и учебните институции 

понеже: 

  И в петте програми няма формулиран модул „Управление 

екипа и ресурсите на мостика”. Вярно е, че в модул „Работа 

на навигационен тренажор” има теми, които на пръв поглед 

се покриват с темите от задължителния курс за оперативно 

ниво „Управление екипа и ресурсите на мостика”, но тук те 

са формулирани в друг аспект - като изучаване и трениране 

на умения в безопасно управление на маневрите на кораба. 

Същевременно има включени теми, които изобщо не се 

преминават в курса за екипна работа, например: 

„Синоптични и прогностични карти... Отклонение от 

тропически циклон”, „ Ледови патрул и код и ледови 

донесения…” и други. 

 Не е ясно по каква педагогико-методическа логика, с крайно 

недостатъчно учебно време в модул „Работа на 

навигационен тренажор” е включена тема „Ползване на 

медицинска помощ и IMGS”. Още повече, че тази тематика 

се разглежда достатъчно добре в изискваните за 

кандидатите задължителни курсове „Умения за оказване на 

първа медицинска помощ” и „Медицински грижи на 

кораба”. 

 От изискването за освобождаване от участието в модул 

„Работа на тренажор ECDIS”, лицата които се преминали 

през последната година базов курс по „Оперативно 

използване на ECDIS” произтича, че лицата, които въобще 

нямат такава подготовка, която си предвижда да е 7,5 часа, 

следва да участват и отидат на заключителен изпит. Звучи 

абсурдно, като се има в предвид, че в базовото обучение 

курсът е 40 часа по утвърдени от самата ИА „МА” 

програми. 
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 Потенциалната възможност за освобождаване от модул 

„Работа на тренажор GMDSS”, за лицата, които са 

преминали обучение „GMDSS оператор обща категория” в 

последната година е несъстоятелна, понеже същото лице не 

може да започне своя плавателен стаж, защото по чл. 36, т.7, 

буква „д” за получаване  правоспособност „Вахтен 

помощник на кораб над 500 БТ” му се изисква, а 

участниците в подготвителните курсове имат стаж 36, 24 и 

12 месеца съответно. 

 Часовете в идентични модули в 5-те подготвителни курса са 

небалансирани. Например в 1-ви модул са от 16 до 20, 2-рия 

от 28 до 32,5, а в модул „Решаване на товарни задачи…” 

изискваните часове са от 11 до 48, като в курса за капитан 

над 3000 БТ след стаж като старши помощник-капитан 

изобщо не се предвижда такава подготовка. Различия в 

предвижданите часове по този модул е логично, но не е 

състоятелно за капитан на кораб от 500 до 3000 БТ след 

стаж като старши помощник-капитан да се изискват поне 11 

часа, а за капитан над 3000 БТ да не се изисква никаква 

подготовка. Разликата между подготовката по този модул в 

курса за капитан над 3000 БТ със стаж само като вахтен 

помощник-капитан и старши помощник е близо 50 %. - за 

капитан 28, а старши помощник-капитан 48 часа. 

Хипотезата, че първият капитан има 36 месеца плавателен 

стаж като вахтен помощник-капитан, а кандидатът за 

старши помощник-капитан 12 месеца, като обяснение за 

разлика не издържа, защото този вахтен помощник-капитан 

за 36 месеца въобще може да не е „помирисвал” товарна 

задача. 

 Гореизложените несъвършенства и противоречия в 

публикуваните задължителни минимални програми за 

подготвителните курсове силно затрудняват организирането 

на качествена подготовка на курсистите. Ако се спазят 

всички залегнали тематични и организационно-методически 

указания би се стигнало до раздробяване на курсистите в 

малки групи, дори на индивидуално обучение, а 

сформирането на хомогенни учебни групи ще изисква 
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месеци чакане от самите тях. Това води до чувствително 

оскъпяване за курсистите, силно затруднен контрол от 

страна на ИА „МА” и създаване на възможност за под 

стандартно обучение. 

 

По чл. 37, т.1 и 2, буква „г”, т.2, 4 и 5 буква „д” за получаване 

на правоспособност на главен механик на кораб над 3000 kW, главен 

механик от 750 до 3000 kW и съответно правоспособност втори 

механик е публикувана една единна програма за подготвителен курс 

и съществени несъвършенства и противоречия не се наблюдават. 

Остава открит въпросът, курсистите които са завършили 

подготвителните курсове за старши помощник-капитани и втори 

механици и след 12 месеца плавателен стаж се явят на изпит за 

капитан и главен механик съответно ще карат ли пак изисквания 

подготвителен курс или не? По този казус в Наредба № 6 се мълчи. 

 Съгласно чл. 36 т. 1, буква „а”, т. 2, 5 и 6 буква ”г”, 

кандидатите навигатори за съответната морска правоспособност от 

управленческо ниво, ако са с висше образование с образователно 

квалификационна степен „бакалавър” и тези със средно образование 

и придобита III квалификационна степен по морско корабоводене 

трябва да имат „успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА”, по 

програма, покриваща изискванията на моделен курс 7.01 на ММО”. 

 Аналогично съгласно чл. 37, т. 1, буква „а”, т. 2, 4 и 5 буква ”г”, 

кандидатите механици за съответната морска правоспособност от 

управленческо ниво, ако са с висше образование с образователно-

квалификационна степен бакалавър и тези със средно образование и 

придобита III квалификационна степен по корабни машини и 

механизми трябва да имат „успешно завършен курс, одобрен от ИА 

„МА”, по програма, покриваща изискванията на моделен курс 7.02 на 

ММО”. 

 В края на месец август м.г. на електронната страница на ИА 

„МА” бяха публикувани 2 минимално задължителни програми по чл. 

36, съобразени с моделен курс 7.01 – една по т. 1, буква ”а” за тези 

със степен бакалавър в обем на 378 часа и една по т. 2, 5 и 6 буква „г” 

за лица със средно образование и придобита III квалификационна 

степен с обем от 540 часа. По чл. 37, т. 1, буква „а”, т. 2, 4 и 5 буква 

„г” бе публикувана единна програма за бакалаври и лица с III 
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квалификационна степен, съобразена с моделен курс 7.02 в обем от 

330 часа. Завършилите тези курсове морски лица от оперативно 

ниво, ще добият права за явяване на изпит за  правоспособност 

управленческо ниво, каквито лицата с образователно-

квалификационна степен магистър директно притежават. 

 Създава се впечатлението, че с тези кратковременни (от 2,5 до 

3,5 месеца) курсове лицата – бакалаври и със средно специално 

образование се изравняват с магистрите (моряшкият фолклор вече ги 

нарича „Курсове за магистри”). 

 Цитираните модел курсове 7.01 и 7.02, стандартизиращи 

подготовката за управленческо ниво следва да се вземат в предвид в 

комплект със стандартите за подготовката на лицата от оперативно 

ниво моделни курсове 7.03 и 7.04. Тези модел курсове на ММО са 

създадени (както е цитирано в тяхното въведение) да уеднаквят 

подхода към изискванията на Конвенция STCW понеже съществува 

голямо разнообразие в образователните системи и интелектуалното 

ниво в отделните държави. Сиреч, тяхното прилагане е творчески 

процес, като крайният резултат следва да е постигане на 

стандартите за компетентност от Конвенция STCW. 

 Българската морска образователна система има над 100 

годишен опит и много добри традиции и постижения. Само 

формалното сравняване на хорариума от учебни часове на сумата от 

тези от модел курсовете 7.01 и 7.02 и 7.03 и 7.04 съответно показва, 

че подготовката на българските бакалаври навигатори е с 18 %, а 

тази на механиците - с 13 % повече (виж сравнителната таблица). 

Друг показателен факт е че за подготовката на вахтен помощник-

капитан моделен курс 7.03 по функция „Корабни товарни операции” 

изисква 48 часа, а българския бакалавър, който стартира също като 

вахтен офицер е с 240 часа подготовка. Единствено отклонение в 

обратна посока е за подготовката по функция „Експлоатация на 

кораба и грижа за лицата на борда”, където за навигаторите и 

механиците се изискват 349 часа, а българските бакалаври изучават 

материята в 270 и 180 часа съответно. При тази констатация 

озадачава фактът, че в цитираната по горе програмата на ИА „МА” 

са предвидени най малко часове по тази функция (90 и 80) спрямо 

часовете по другите функции. 
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С Р А В Н И Т Е Л Н А  Т А Б Л И Ц А 

Навигатори ( учебни часове) 

Функ- 

ция по 

STCW 

Моде- 

лен 

курс 

7.01 

Моде- 

лен 

курс 

7.03 

∑ 

7.01+ 

7.03 

Програма 

бакалавър 

2008 г. 

Програма 

ИА „МА” 

от 

„бакалавър” 

2012 г. 

Програма 

ИА„МА” 

от 

„ср.обр.3 

к.с.” 

2012 г. 

I - ва 379 811 1190 1395 178 210 

II - ра 117 48 165 240 110 180 

III- та 211 138 349 270 90 150 

Общо 707 997 1704 1905 378 540 
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Механици ( учебни часове) 

Функция 

по STCW 

Моде- 

лен 

курс 

7.02 

Моде- 

лен 

курс 

7.04 

∑ 

7.02+ 

7.04 

Прог- 

рама 

бака- 

лавър 

2008 г. 

Програма 

ИА „МА” 

от 

„бакалавър” 

2012 г. 

Програма 

ИА „МА” 

от 

„ср.обр.3 

к.с.” 

2012 г. 

 IV - та 600 815 1415 1890 114 114 

V - та 160 121 281 405 76 76 

VI - та 60 410 470 375 60 60 

III - та 211 138 349 180 80 80 

Общо 1031 1484 2515 2850 330 330 

 

В Наредба № 6, както и в публикуваните програми не е посочено 

кога даденият кандидат следва да премине подготовката по програмите в 

съответствие с моделните курсове 7.01 и 7.02. Възниква хипотезата, дали 

един магистър след 36 месеца плавателен стаж, с признати директно права, 

ще е по-подготвен за явяване на изпит от един бакалавър, който току що е 

завършил подготвителния курс?! 

В текстовете на чл. 36 и чл. 37 от Наредба № 6 не е уточнено, дали 

лицето преминало обучение по програмите на ИА „МА” изискванията на 

моделни курсове 7.01 и 7.02 се освобождава от преминаването на кратките 

подготвителни курсове, визирани по-горе. При внимателен прочит на 

заложената тематика е видно, че тематиката на кратките подготвителни 

курсове се включва 99 % в курсовете по моделни курсове 7.01 и 7.02. 

Също така не е уточнено, дали дадено лице преминало обучението при 

придобиване на по-ниска степен от управленческо ниво се освобождава от 

това обучение при явяване на изпит (с изключение в програмата за 

корабните механици) за по-високата степен. 

В тематиката на програмите по курсове 7.01 и 7.02 са предвидени 

часове по подготовки, които кандидатът трябва да има предварително по 

конвенционални изисквания, например в програмата за кандидати със 

степен бакалавър, се предвиждат 40 часа по темата „Управление на екипа и 

ресурсите на мостика”. По тази тема лицето има обучение и сертификат 

предварително, а ако се касае за опресняване, то защо в същия обем?! В 
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Приложението на Конвенция STCW е заложен принципът, че ако дадена 

подготовка не е премината в базовата форма на обучение, тя се преминава 

в системата на допълнителното специално обучение и обратното, като 

същевременно ясно са посочени, кои сертификати от допълнителната 

специална подготовка се подновяват след изтичане на 5 години!  

С въвеждане на програми за обучение на морските лица със степен 

„бакалавър” и такива със средно образование и 3-та  квалификационна 

степен съобразени с модел курсове 7.01 и 7.02 явно е направен опит да се 

„помири” западноевропейската т.н. „сандвичева” система на обучение 

на моряци с нашата система, но приложеният подход не може да се 

нарече удачен. Неизвестно защо не са използвани възможностите които 

дава ІV квалификационна степен предвидена от ЗПОО. 

Предвидена система от подготвителни курсове в чл. 36 и чл. 37 

от Наредба № 6 в съчетание с възприетата тестова система на 

изпитване от ИА „МА”, независимо от изтъкнатите по горе слабости 

са добра комбинация и гарантират по-висока степен подготовката на 

българските капитани и механици. Озадачава обаче, обстоятелството, 

че за владението на морски английски език, кандидатите за 

правоспособност се подлагат директно на тест „Marlins”. Още за 

оперативно ниво в Приложението на Конвенция STCW за компетентността 

по морски английски език е предвидено да се предоставят доказателства за 

писмено и устно владение на езика от кандидатите. Едва ли с тест 

„Marlins”, могат да се предоставят такива доказателства. В много 

публикации ММО препоръчва, за моряците, чиито английски език не 

е майчин, да се провежда непрекъснато организирано поддържане и 

усъвършенстване на знанията и уменията по морски английски език. 

Да се разчита само на доказателства с диплома от завършено базово 

морско образование е недостатъчно. 

От 2011 г. ИА „МА” започна да публикува задължителни минимални 

учебни програми, наречени национални стандарти по допълнителна 

специална подготовка на моряците. Стартирането на този процес е добро 

начало за въвеждане на гаранции за качествено обучение и в предвид на 

различната административна подчиненост на учебните заведения по-добро 

контролиране на стандартите. Но същевременно публикуваните 

програми-национални стандарти също притежават несъвършенства и 

противоречия. Например: 
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 В публикуваните 22 програми за 5 от тях се изисква 

учебните часове да са астрономически, в 2 се говори 

въобще за учебни часове и в 15 е указано, че учебните 

часове са по 45 минути. 

 В 20 програми се предвижда тестово оценяване и в 2 

текуща оценка по шестобална система. При това обемът 

на тестовете и времето за тяхното решаване са различни 

и не винаги съответстват на обема на учебния материал. 

Възприет е подход за малообемните програми (около 15 

часа) да се изискват 30 въпроса, а за тези с около 40 часа 

– 60 въпроса. Озадачава защо в програмата за „Водач на 

кораб до 40 БТ” при 107 часа са предвидени 30 въпроса, 

а в програмата за „Корабен рулеви” при обем от 95 часа 

са предвидени 45 въпроса. Така произволно избраният 

обем на тестовите въпроси не е обвързан не само с 

обема на учебните програми, но и със спецификата на 

тематиката. 

  В публикуваните програми, освен изискването по всяка 

от тях да има 3 теста не са формулирани никакви 

изисквания към тях относно вид, валидност, 

надеждност, балансираност и други. Въведени са брой 

на верните отговори, което предполага, че тестовете 

следва да бъдат от един и същ вид - с равно тегловни 

въпроси и с по един верен отговор. Този тип тестове не 

винаги е подходящ за комплексна оценка на знания и 

умения, особено в сферата на транспорта, където има 

постоянен насрещен риск и строги изисквания към 

безопасността. 

  В програмите е въведен изискван различен брой верни 

отговори на тестовете, които осигуряват успеваемост - 

75, 77, 80, 83 и 85 %, а в чл. 72 (2) от Наредба № 6 е 

посочено минимално изискване от 85 %. 

 

Публикуваната през юли 2012 г. като национален стандарт 

програма за обучение на „корабен рулеви” и публикуваната през 

октомври 2009 г. програма за подготовка на палубен боцман по 

своето съдържание влизат в противоречие с текстове в Наредба № 6. 
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Корабните рулеви и палубните боцмани могат да заемат съгласно чл. 

41(5) т. 1 „капитан на кораб до 200 БТ в местно плаване, превозващ 

до 35 души…” и т. 2 „капитан на кораб до 200 БТ в местно плаване, 

превозващ до 100 души...” Цитираната публикувана програма за 

корабен рулеви е ориентирана по изискванията на Пр. II/4 от 

Приложението на Конвенция STCW за подготовка на моряк от 

изпълнителско ниво, член на навигационна вахта, който няма право 

на самостоятелни решения и действия и работи под ръководството на 

офицер от оперативно ниво. В тази програма оправдано липсват 

важни раздели от подготовката на един самостоятелен капитан 

(дори на съд до 200 БТ), като „Корабоводене” например. Тази 

подготовка е изключена и от програмата за палубен боцман, ако 

лицето е рулеви. 

Възниква остър проблем – може ли да се повери животът 

на 35 или 100 човека в ръцете на капитан без адекватна базова 

специална морска подготовка?! 

Ако за морските лица с правоспособност корабен рулеви или 

палубен боцман със средно образование и придобита 3-та 

квалификационна степен по „Корабоводене морско” това е логично 

допустимо, то за такива със средно образование и курс по 

обявените от ИА „МА” национални програми е опасно и 

недопустимо. Очевидно е, че текстовете на чл. 41(5) т. 1 и 2 са 

остатък от времето, когато квалификацията на корабния рулеви и 

палубния боцман се определяше по програми за „щурман 5-та” и 

щурман 4-та” степен, каквито вече не съществуват. 

От изложените факти и обстоятелства в настоящият анализ 

могат да се направят следните  

окончателни изводи: 

 В изготвянето на нормативни текстове засягащи 

морската учебно-квалификационна дейност и 

задължителни минимални програми за специална морска 

подготовка не е прилаган (или само частично прилаган) 

фундаменталният за всяка учебна дейност 

структурно-логически подход. 

 Несъвършенствата и противоречията на нормативните 

текстове и публикуваните програми се отразяват 

негативно върху организирането на морската учебно-
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квалификационна дейност и качеството на самото 

обучение. 

 В изготвянето на задължителни учебни програми, 

наречени национални стандарти от ИА „МА” не се 

ползват положителните достижения на българската 

национална образователна система и нормите 

уреждащи педагогико-методическа дейност. 

 Висшите началници утвърждават нормативи и програми 

за обучение без достатъчно задълбочен критичен 

подход и се предоверяват на ограничен кръг от 

специалисти. 

 

и предложения : 

 Текстът в чл. 36 т. 1, буква „г”, т. 2, 5 и 6 буква „д” и чл.37, т.1 и 

2, буква „г”, т. 2, 4 и 5 буква „д” на Наредба № 6 за изисквания 

подготвителен курс да се формулира само като „подготвителен 

курс по програма, обявена от ИА „МА”. Програмите да бъдат 

преразгледани от широк кръг морски специалисти и публикувани 

отново. Да се обявят период на участието в тези курсове и срок 

на валидност на удостоверението, получено при успешното им 

завършване. 

  Публикуваните програми за допълнителни квалификационни 

курсове по чл. 36 т. 1, буква „а”, т. 2, 5 и 6 буква „г” и чл. 37, т. 1, 

буква „а”, т. 2, 4 и 5  буква „г” на Наредба № 6 в съответствие с 

моделните курсове на ММО 7.01 и 7.02 да се преразгледат от 

широк кръг морски специалисти, включително такива от 

морските учебни заведения и се съобразят с действащите 

учебни планове и програми на базовото морско образование, 

да се диференцират по вид базово образование и с тематиката 

на изискваният кратък подготвителен курс по горният абзац. 

Да се въведе изискван период на участие в такива курсове и срок 

на валидност на придобитото удостоверение. 

 За заемането на длъжност по чл. 41(5), т.1 и т. 2 от Наредба № 6 

да се въведе изискването кандидатите да преминават 

„подготвителен курс по програма, утвърдена от ИА „МА”, 

когато имат квалификация корабен рулеви и палубен боцман 

придобита при средно образование и подготвителен курс”. 
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 При публикуването на нормативни документи и програми за 

морска учебно-квалификационна дейност да се публикуват и 

имената и позицията на специалистите, които са ги 

изготвили. Това би довело до рязко повишаване на 

„чиновническата” отговорност и подобряване на качеството на 

тези публикации. 

 За разработването и публикуването на нормативни документи и 

програми за морска учебно-квалификационна дейност да се 

въведе постоянно действащ механизъм подобен на 

заложеният в ЗПОО, ЗВО е ЗНП. 

 Да се „изтупа от прахта” решението на Националната научно - 

практическа конференция „Bulmet” 2003, проведена под 

председателството на Министъра на транспорта и патронажа на 

Президента на Републиката за създаване на „Национален съвет 

по морско образование и квалификация” и „Закон за морското 

образование и квалификация” и се приложи по 

целесъобразност. 

 

Уважаеми Господа, 

    без да считам, че съм изразител на истина от последна 

инстанция, дълбоко се надявам, че ще прочетете и разгледате 

изложените факти, обстоятелства, изводи и предложения по същество 

и значимост за българското морячество и морската ни индустрия. 

Ако съм допуснал неволно неточности или неоснователно 

засегнал длъжностни лица и институции съм готов публично да се 

извиня. 

С дълбока убеденост, че с горното изложение допринасям за 

издигане на авторитета на българската морска администрация и за 

подобряване на качеството на морската учебно-квалификационна 

дейност се подписвам: 

      МИЛЧО БЕЛЧЕВ 

 

П. П. Авторът на изложението има над 36 години опит в 

преподаването на различни морски учебни дисциплини и организирането 

на морска учебно-квалификационна дейност. 

Същият 


