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КАК СЕ ДОБИВА ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ НА МОРЕ 

1. Увод 

Поводът за написване на това изследване е наличието на възможности за 

документни измами при опитите за доказване на плавателен стаж с цел на 

придобиване на по-висока морска правоспособност. На практика, не само 

възможностите съществуват, но някои хора вече са се възползвали от тях. За 

съжаление, това е трудно доказуемо и целта на автора е да разкрие пътищата 

на тези измами и как те могат да се предотвратят. 

 

И така, може ли да се направи плавателен стаж, без кандидатът да е виждал 

кораба със собствените си очи, да не говорим, че може въобще да не е 

стъпвал на борда му? Отговорът е да, може.  

 

Държавните служители от ИАМА (Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”), които са се нагърбили с тежката задача да оправят 

административните проблеми на търговското корабоплаване са си 

възнаградили трудовата дейност чрез наредба № 6 от 5 април 2012 г., в раздел 

II на която е записано следното:  

 

Цитирам: 

Чл. 8. (1) Плавателен стаж на морско лице е действителното време, 

прослужено на търговски кораб по време на експлоатацията му, свързано с 

изпълнение на функциите, определени за съответната длъжност. 

(2) За плавателен стаж се признава и времето, прослужено на кораб при: 

1. провеждане на учебна плавателна практика и плаване като стажант на 

кораб в експлоатация под ръководството на инструктор, капитана, 

назначен от него офицер, главния механик или друго квалифицирано лице - 

само за придобиване на първоначална правоспособност или за отменяне на 

ограничение за заемане на определена длъжност; 

2.  зимуване - до 3 месеца само за потвърждаване на правоспособността; 

3.  ремонт и докуване - до 3 месеца; 

4. изпълнение на задължения като: пилот, капитан на влекач, служител от 

специализираната администрация на ИА "МА" или на призната 

класификационна организация, изпълняващ задължения по освидетелстване 

на кораби, преподавател на одобрен навигационен тренажор или на одобрен 

тренажор - машинно отделение, одобрен тренажор - GMDSS, оператор на 

система за управление на корабния трафик или суперинтендант на 
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корабоплавателна компания - само за потвърждаване на 

правоспособността, което се отразява в моряшкия картон на лицето; 

Край на цитата. 

Като оставим настрана доколко е морално справедливо да се приравнява 

плавателния стаж към „изпълнение на задължения като: служител от 

специализираната администрация на ИА "МА" или на призната 

класификационна организация, изпълняващ задължения по освидетелстване 

на кораби”, и т.н. явно е че, служителите на морска администрация и регистъра 

може да не стъпят не само кораб, но дори и да не го видят с просто око, освен 

ако не са на морския плаж през лятото. 

Член 9.1 от раздел II на същата наредба е записано следното: 

Цитирам: 

Чл. 9. (1) Плавателният стаж за работа на море се изчислява в дни, месеци 

и години според: 

1. вида и тонажа на кораба; 

2. района на плаване; 

3. пропулсивната мощност на корабната силова уредба (КСУ); 

4. изпълняваната длъжност на кораба. 

 

Край на цитата. 

 

Въпросът е как ще се отчита стажа на тези брегови лица, чиято трудова 

дейност е на брега, а се счита за плавателен стаж (не става въпрос за 

капитаните на влекачи и пилотите). За какъв вид и тонаж кораби ще се отнася 

техния стаж, в какъв район ще се счита, че са плавали – далечно, крайбрежно 

или местно плаване? На каква длъжност и колко е мощна силовата уредба на 

„служител от специализираната администрация на ИА "МА" или на 

призната класификационна организация, изпълняващ задължения по 

освидетелстване на кораби, преподавател на одобрен навигационен 

тренажор или на одобрен тренажор - машинно отделение, одобрен 

тренажор - GMDSS, оператор на система за управление на корабния 

трафик или суперинтендант на корабоплавателна компания”. 

 

Това е едно недопустимо тълкуване от елементарна човешка логика – 

плавателен стаж на брега.  Плавателният стаж се натрупва само на кораб на 

море и никъде на друго място на брега. 

 

Все пак, някои хора от ИАМА станаха капитани далечно плаване, като 

натрупаха необходимия плавателен стаж в офиса си в София, но не за тях 

става въпрос тук. Те са изпълнили формалните изисквания на закона, колкото 
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той да е хубав или лош. Проблемът е при останалата част мореплаватели, 

които се опитват да заобиколят Наредба № 6. Как става това на практика? 

Целта на тази статия е да се поднесе предложение за ефективно и реално 

отчетане на плавателния стаж на моряците, които плават под български и чужд 

флаг. 

2. Изложение 

 

За вписването на даден човек за екипаж на даден кораб, морската 

администрация във Варна и Бургас изисква да се представи свидетелство за 

правоспособност за заеманата длъжност, валидно медицинско свидетелство и 

записка от менинговата българска фирма за командироване на този човек на 

кораб, с когото фирмата има официален договор. Ако човекът се е наел 

самостоятелно, вместо записка, той представя договора за наемане от 

корабособственика или неговия оператор. 

 

При представянето на комплекта от горните документи, служителят на морска 

администрация Варна или Бургас „вписва в моряшкия картон на при 

постъпване на длъжност на кораб чрез запис в моряшкия паспорт и/или 

записа на капитана на кораба в моряшката книжка за работа на море” 

(Раздел II, Чл. 8.5 от Наредба № 6). Това означава, че наредбата допуска 

опция за записването на члена на екипажа – или от служителя на морска 

администрация или от капитана на кораба. 

 

Нека да допуснем, че членът на екипажа е получил вписване в моряшкия 

паспорт на съответната длъжност на даден кораб преди да се е явил на него. 

Договорът за работа или записката от менинговата фирма не са все още 

доказателство, че така записаният член от екипажа се е явил на кораба и е 

започнал работа. Евентуално, този човек може да не се яви въобще на кораба 

и след примерно 6 месеца да намери начин да си завери моряшкия паспорт за 

слизане посредством фалшива записка за слизане или фалшифициране на 

моряшката си книжка. Това съвсем не е трудно в епохата на развитите 

компютърни технологии.  

 



4 

 

 
Образец на моряшка книжка 

 

Достатъчно е да се влезе в търсачката Google с AIS Koznitsa и в интернет 

сайта на www.marinetraffic.com ще излезе подробна информация за кораба в 

т.ч. IMO №, позивни, флаг, MMSI №, координати, последно пристанище, 

следващо пристанище, курс, скорост, газене и поне дата и час на отплаване от 

последните няколко пристанища и за капак може да се проследи 

действителният маршрут на море. 

https://www.marinetraffic.com/
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Кандидатът за придобиване на плавателен стаж, без да е виждал кораба, си 

преписва надлежно всички тези данни, когато му е удобно, изготвя си един 

печат и се самоотписва от кораба с впечатляващо точни данни. При добро 

желание и точна работа, датата на слизането му от кораба в дадено 

пристанище ще съвпада точно с действителната дата на посещение на кораба 

в това пристанище. 

 

Извод: 

 

 Записването в моряшкия картон и моряшкия паспорт при служителя от 

морска администрация не е все още гаранция, че рейсът е извършен. 

 

 Записването в моряшката книжка може да подлежи на съмнение, 

особено при грубо изработен фалшификат, но при качествена 

компютърна обработка откриването на фалшификата се затруднява. 

 

Горните изводи важат както за записване, така и за отписване на членовете на 

екипажа. 

 

3. Анализ и синтез 

 

За избягването на подобни злоупотреби е необходима надеждна и постоянна  

взаимна връзка с кораба и или администрацията. Това става посредством 

обвързването на ред корабни документи, засягащи екипажа, в определена 

система за обезпечаване на качествена проследимост. 

 

За постигане на това не е необходимо да откриваме отново топлата вода. 

Просто трябва да се възстановят някои забравени, но добри практики, особено 

в страните с развито корабоплаване като Великобритания, Норвегия и др. На 

първо място, проследимостта се обезпечава от роля на екипажа (Rôle 

d’equipage или Article of Agreement), официален дневник (Official Log Book) и 

моряшка книжка (Seaman’s Book).  

 

Да започнем с моряшката книжка. Защо тя е необходима вместо моряшки 

паспорт? Първо, с наличието на моряшка книжка, капитанът на кораба може да 

прави записи в нея, което е по достоверен източник за плавателния стаж. 

Второ – при наличие на паспорт на Европейския съюз, безвизовото пътуване е 

безпроблемно в много страни по света, а там, където се изискват все още визи, 

моряшката книжка осигурява безвизов достъп за моряците по конвенцията ILO.  

 

Какво представлява корабния рол или т.н.Rôle d’equipage или Article of 

Agreement? По-долу е предадено едно интервю с бившия капитан на учебния 
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барк „Крузенщерн”, Олег Константинович Седов. Данните са взети дословно и 

преведени на български език от  http://krygosvetka.ru. 

Цитирам: 

– Тогава имам въпрос. Ще ни разкажете ли какво е това корабен рол и за 

какви цели служи той? 

- Казано просто, корабният рол е списък на всички хора, които се намират 

на борда на кораба. Корабът получава разрешение да отплава от всяко 

пристанище на основание на корабния рол. В него се вписва заеманата 

длъжност на всяко лице, което се намира на борда и неговите основни данни 

– къде и кога се е родил, серия и номер на моряшкия паспорт. Тоест, 

корабният рол е един от основните корабни документи. В корабния рол се 

поставят съответните печати, записва се информация, да кажем 

примерно, кога едно или друго лице е тръгнало на рейс. Когато лицето 

слиза от кораба, в корабния рол се прави запис за отписването на това 

лице. 

С други думи, корабният рол е документ за кадрови отчет на всички членове 

на екипажа плюс командированите на борда? 

- Да, с идването на борда всички се вписват в корабния рол. Има корабен рол 

и пътнически рол. С помощта на този рол се осъществява контрол на 

личния състав. Например, когато отиваме в чуждестранно пристанище, 

имиграционните служби сверяват отпечатаният на английски език корабен 

рол с паспортите на моряците. В дадения случай всички данни трябва да 

съответстват. В потвърждение на това се поставя съответният печат. 

Абсолютно същата процедура се извършва всеки път при отплаване на 

кораба от чуждестранно пристанище.  

 Край на цитата. 

Горният коментар е едно чисто обяснение на корабния рол от чисто 

полицейска гледна точка. Това беше така и у нас преди ноември 1989 г. Всеки 

кораб от задгранично плаване си имаше корабен рол. Това беше една червена 

пакпка, поршнурована, прономерована и подпечатана с лепенка на гърба с 

четири печата от Държавната инспекция по корабоплаване, сегашната ИАМА. 

Процедурата по излизане в задграничен рейс беше следната: 

1. Третият помощник-капитан събираше всички моряшки паспорти на 

екипажа и вписваше в корабния рол ръкописно имената, длъжностите, 

датите място на раждане и № на моряшкия паспорт, т.е. всичко, което 

се съдържа в един нормален екипажен списък. Капитанът го 

подписваше и подпечатваше с корабния печат. Третият помощник 

https://krygosvetka.ru/
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напечатваше на машина 6 до 8 екипажни списъка, който също се 

подписваха и подпечатваха от капитана. 

2. Третия помощник вземаше роля и всички моряшки паспорти и 

отиваше при дежурния по ДИК да завери роля. Там, на място, 

дежурния по ДИК проверяваше роля, като сравняваше данните от него 

с моряшките паспорти по отношение на дата на изтичане на паспорта 

и дали правоспособността, която беше вписана в него отговаря на 

длъжността в роля. След това, дежурният по ДИК подписваше и 

подпечатваше роля под подписа на капитана.  

3. Третият помощник-капитан се връщаше на кораба с подписания рол и 

моряшките паспорти. Капитанът тогава извикваше изходящата 

контрола, която включваше дежурния по ДИК, представител на КПП 

(сегашната Гранична полиция), и представител на митницата. КПП 

проверяваше отново роля и моряшките паспорти за наличието на 

валидни изходящи визи тип ЧМ (Черно море – само до Съветския 

съюз и Румъния) или ВМО (Всички Морета и Океани). След 

проверката, КПП пишеше под заверката на ДИК примерно следното 

изречение – „Излязъл с 36 души на борда” – подпис и личен печат на 

КПП. 

При връщане от задграничен рейс пристигаше входяща контрола, чиито 

членове бяха същите, плюс медицинско лице и фито-санитарен инспектор. 

Представителят на КПП проверяваше паспортите и роля и вписваше в него 

ново изречение – примерно „Влязъл с 36 души на борда”. 

Както се вижда от примера и тълкуването на руския капитан Олег Седов, ролят 

на екипажа е представлявал един чисто полицейски документ и може би 

продължава да изпълнява същите функции в Русия и до ден днешен. Поради 

тази причина той изчезна от корабите под български флаг след ноември 1989 г. 

Всъщност, ролят си има своето място и значение в търговското корабоплаване 

като един документ, с който екипажа сключва съглашение с капитана на 

конкретния кораб да изпълнява своите задължения при определени условия, 

които се съдържат в него. Нарича се Article of Agreement Crew или Agreement в 

англоезичните държави. Реквизитите на роля са район на плаване на кораба 

(често се вписва „worldwide”), приложимият закон на борда по отношение на 

дисциплината и дисциплинарните наказания, минималният порцион по 

продукти, името на капитана, името на кораба, ИМО № на кораба, 

пристанището на регистрация, дати на започване и на закриване на роля, плюс 

обновяван постоянно списъкът на екипажа. Ролят е във формат две страници 

А1 и се попълва в две копия – черно и червено и се подписва от капитана на 

кораба. Черното копие остава на борда с корабните документи, а червеното се 

изпраща на администрацията на флага. 
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Освен това, ролят отразява фактическото изпълнение на договора за наемане 

на работа. Неразделна час от него е т.н. екипажен списък съгласно роля (Crew 

List according to Articles of Agreement).Това е документът, който дава реална 

представа за това кой е бил на борда в действителност, на каква заплата, за 

какво време и причини за слизане от кораба. В т.н. форма при всяко вписване 

на нов член от екипажа, срещу името му се подписват капитанът и съответният 

член на екипажа. Същото става и при завършване на контракта, където може 

да се впише допълнително, че на слизащия член от екипажа му е заплатено 

напълно в брой или чрез банков превод. 

Освен това, ролят съдържа и графа за т.н. Най-близък роднина (Next of Kin). 

Това е термин, който се използва в много интерпретации, в зависимост от 

приложимото право. При правните закони в САЩ, този термин описва най-

близките живи кръвни роднини. По други законодателства, най-близкият 

роднина може да няма законова дефиниция и може въобще да не се отнася до 

кръвен роднина, както е например в Обединеното Кралство. 

Както се вижда, ролят представлява не само трудов, но и юридически документ 

и въобще няма тези полицейски функции, които му бяха присъщи при 

социализма. 

По-долу е даден пример на попълване на роля или така наречения екипажен 

списък на роля (Crew List according to Articles of Agreement). В син цвят и 

наклонен шрифт са дадени ръкописните записи на капитана на кораба. 

1 2 3 4 5 6 

Ref No. as in 
crew 
agreement 

Name in full as 
shown in 
certificate of 
competence 

CoE No. Next of Kin  
name and 
Relationship 
 

In what Capacity 
engaged 

Amount of 
wages 
per month 

Date of Birth 
(dd/mm/yyyy) 

Nationality 
Seaman’s Book 
No. 

CoC No. Address Date and place 
of signing this 
agreement 

Overtime rate 

3 Ivan Petrov 
Petrov 
 

23345/12 Ana Petrova, 
Wife 

Second Officer As per 
contract 

21.03.1979 Bulgarian 
123456789 

18367 31, Dunav Str, 
Varna, Bulgaria 

24.12.2011, 
Varna 

As per 
contract 

4 Todor Iliev 
Todorov 

23346/12 
 

Elena 
Todorova, 
Mother 

Third Officer As per 
contract 

06.01.1982 Bulgarian 
123456799 

19211 126, Tsar 
Assen, Varna 
Bulgaria 

24.12.2011, 
Varna 

As per 
contract 
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продължение от горния ред 

7 8 9 10 11 12 

Particulars of Seaman 
Discharged,Deserted, or 
otherwise 
 left the vessel 

Balance of 
Wages 

Signature 
of 
Seaman 
on Sign On 

Signature 
of  
Master  
on Sign On 

Signature 
of 
Seaman 
on 
Discharge 

Signature 
of 
Master 
on 
Discharge 

Cause Date and 
Place 
 

 Date and 
Place 
 

 

Signed off on 24.06.2012 
at Burgas 
 

Paid off in 
cash in full 

IP VD IP VD 

Contract completed 24.12.2011, 
Varna 

24.12.2011, 
Varna 

Burgas 
24.06.2012 

Burgas 
24.06.2012 

Signed off on 24.06.2012 
at Burgas 
 

Paid off in 
cash in full 

ТТ ЭА TT 
 

VD 

Left sick 
 

24.12.2011, 
Varna 

24.12.2011, 
Varna 

Barcelona 
15.04.2012 

Barcelona 
15.04.2012 

Примерен eкипажен списък на роля (Crew List according to Articles of Agreement)  

В даденият по-горе пример с двама членове на екипажа се виждат пълните 

детайли по тяхното качване на и слизане от борда на даден кораб. Този 

подробен екипажен списък се изготвя в две копия – черно и червено. 

Попълненото черно копие остава на борда на кораба при корабните документи, 

а червеното се изпраща до морската администрация на държавата на флага 

чрез менажерите на кораба. Съкращенията CoE и CoC са обяснени по-долу: 

CoE – Certificate of Endorsement, СоС – Certificate of Competency  

При инспектиране на кораба от държавата на флага, един от важните 

елементи на проверката е ролят на екипажа. Капитан, който няма осъвременен 

рол на екипажа може да понесе значителна глоба от администрацията на 

държавата на флага. 

При настъпване на смяна на екипажа след попълването изпращането на роля, 

т.е. по време на рейса, всеки новодошъл член на екипажа се записва в 

екипажния списък на роля под поредния номер на пристигане и независимо от 

длъжността. За член на екипажа, който е слязъл от кораба по време на рейс, 

ролят се попълва както следва в колони 7, 8, 11 и 12 на примера по-горе и 

капитанът изготвя в допълнение примерно форма Eng. 2, която съдържа името 

и ИМО № на кораба и информацията в колони 1, 2, 5, 7, 8, 11 и 12 на примера 

по-горе. Форма Eng. 2 се изпраща до морската администрация на държавата 

на флага, чрез менажерите на кораба.  



10 

 

По същия начин се процедира при наемане на нов член от екипажа по време 

на рейс. Тогава, капитанът попълва форма Eng. 1. Тази форма съдържа името 

и ИМО № на кораба плюс информацията в колони 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10 на 

примера даден по-горе. Eng. 1 се изпраща също до морската администрация 

на държавата на флага, чрез менажерите на кораба. 

При пристигане на нов член от екипажа по време на рейса, същият се вписва в 

екипажния списък по пореден номер. Например, при екипаж от 20 души, при 

първоначалното попълване на роля третият помощник-капитан има пореден № 

3. При слизането му от кораба (по болест в примера), неговата смяна, т.е. 

новият трети помощник ще бъде вписан като пореден № 21. 

По този начин, официалният списък на екипажа се държи осъвременен както в 

морската администрация на държавата на флага, така и при менажерите на 

кораба. 

Третият важен документ, който не съществува на българските кораби, но е 

неотделима част от корабната документация на корабите под флага на 

англоезичните държави е т.н. официален корабен дневник – The Official Log 

Book. Това не навигационният дневник на кораба – The Deck Log book. 

Официалният дневник на кораба е във формат А4, с меки корици и съдържа 76 

страници с кориците.  

Първата страница има надпис Official Log Book и под него се вписва в 

съответните графи името на кораба, пристанището на регистрация, официален 

№, или ИМО № на кораба, бруто, тонаж, нето тонаж, име и адрес на 

регистрирания корабособственик или менажер, дата на започване и 

завършване на дневника плюс датата и мястото на предаването му на 

представителя на морската администрация на държавата на флага. 

Втора до 7 страница включително съдържа данни за екипажа както следва на 

примера по-долу в син цвят и наклонен шрифт: 
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Refer 

Ence 

Number 

 in list 

 of crew 

Name of Seaman 

(use capital letters please) 

Capacity 

in which 

employed 

If entry 

made in 

narrative 

section 

give 

relevant 

page 

3 
Ivan Petrov Petrov 
 

Second Officer P. 40 

4 Todor Iliev Todorov 
Third Officer P. 40 

  

Прескачаме няколко секции отиваме на страница 40 до 76 (задната мека 

корица на дневника). Те съдържа следните данни във връзка със записа в 

третата колона в горния пример – Р. 40: 

Date and 

 hour of 

the 

occurrence 

Place of the 

occurrence 

or situation by 

latitude  

and longitude  

at sea 

Date of 

 entry 

Entries required by regulations made under 

the relevant provision of the Shipping Act 

1994 

State 

fine 

imposed 

 if any 

23.12.2011 

11:35 hrs 
Varna 

23.12.2011 

On this day Capt. Stoyan Stoyanov handed 

over and Capt. Vasil Dimitrov took over the 

command of the vessel in every respect. 

Master in: signature                                             

Master out: signature 

 

24.12.2011 

10:15 hrs 

Varna 
 

24.12.2011 

On this day Ivan Petrov Petrov Ref. No. 3 
and Todor Iliev Todorov  Ref. No. 4 on the A 
of A were signed on. 
Master: signature 

 

 

 

Страници 8 и 9 са определени за вписване на случаите на раждане и смърт та  

борда на кораба. Страници 10 до 14 служат за записване на всички 

конвенционални тревоги/учения на борда. Страници 15 до 18 служат за запис 

на проверките на рулевото устройство. Страници 19 до 28 са определени за 

записи на резултатите от ежеседмичната проверка на надстройката – кабини, 

служебни помещения салети, кухня, складове и хладилни помещения храна, 

болница и т.н. Авторът си спомня, че преди 20 години, при проверка на един 

български 25 000 тонен кораб на БМФ в Констанца, една от стажантските 
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кабини на главна палуба десен борд беше заключена. След настоятелно 

изисква и интервенция на капитана, кабината беше отключена. Цялата кабина 

беше изпълнена с перушина и курешки – екипажът отглеждал гълъби в тази 

кабина... 

 

Страници 29 до 39 са определени за записване на газенето и свободния борд с 

всички възможни поправки при отплаване на кораба от всяко пристанище и 

датата плюс часа на пристигане в следващото пристанище с подписи на 

капитана и поне един помощник капитан. 

 

Страници 40 до 76 служат още за записвене на всякакви значими събития, като 

смяната на капитаните, заявен морски протест, сблъскване, пожар и други 

събития. 

 

Официалният корабен дневник не е предназначен за водене на навигацията 

или товаро-разтоварните работи. За тази цел се ползва навигационния дневник 

или т.н. Deck Log Book. 

 

Изводи: 

 

Така разгледаните документи – моряшка книжка, ролят на екипажа и 

официалният корабен дневник представляват едно триединство, което по 

категоричен начин доказва плавателния стаж на всеки челен на екипжа. Във 

връзка с това и за ефективно проследявана на плавателния стаж, може да се 

препоръча следното: 

 

 

 

 Премахване на моряшките паспорти и въвеждане на моряшки 

книжки, 

 Записаването и отписването на член от екипажа да става само от 

капитана на кораба. 

 Въвеждане на официален корабен дневник така, както е в 

примера по-горе. 

 Възстановяване на статута на корабния рол, но в светлината на 

разгледаната в точка 3 постановка – т.е. да отразава 

изпълнението на трудовия договор. 

 ИАМА да разработи и публикува статут и инструкция за издаване 

на моряшки книжки. В момента този регламент липсва. 
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4. Заключение 

 

Въвеждането на моряшката книжка е едно добро, но недостатъчно начинание. 

Както се вижда от обясненията по-горе, вписването в екипажа трябва да става 

на борда на кораба, тъй като там, на място, капитанът има цялата база данни, 

факти и най-главното – дали членът на екипажа е пристигнал на борда, точна 

колко време е отработил, кога и къде е напуснал кораба, и по какви причини. 

Наредба № 6 все още допуска ползването на моряшки пъспорт, където записът 

за качване и слизане от кораба се прави от морската администрация. Това 

трябва да се прекрати. 

 

В наши дни някои морски администрации осигуряват попълването на 

екипажния списък по роля на екипажа да става по електронен път в интернет. 

По-долу е посочен за пример ьктуализиранае на екипажен списък по роля  с 

използваен на формите Eng. на Сингапур. 
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Естествено, необходима е регистрация и парола, но това са технически 

подробности. 

 

Въвеждането на моряшка книжка за всеки моряк на море и обвързването и с 

рол на екипажа и официален корабен дневник, така като е разгледано в т. 3 ще 

затрудни силно фалшифицирането на плавателния стаж и ще го направи 

проследим чрез: 

 Създаване в ИАМА на база данни за действителен плавателен 

стаж на моряците, 

 Проверка от страна на ИАМА в своята база данни, а за чужд кораб 

компетентно искане на съдействие от тяхната морска 

администрация. 

 

Гаранция за точното и правилно водене на официалния корабен дневник, роля 

на екипажа и вписването в моряшките книжки ще бъдат по-честите и внезапни 

проверки на българските кораби не само в България, но и по цял свят. 

 

Авторът счита, че с въвеждането само на моряшка книжка въпросът с 

плавателния стаж не се решава. Изпитания дългогодишен начин за контрол на 

стажа е единствено и само комбинацията от моряшка книжка, корабен рол и 

официален корабен дневник.  

 

Капитан далечно плаване Орлин Станчев MNI 

Marine Superintendent  

25th  June 2012 

Aberdeen 

 

 

 

 


