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УТВЪРЖДАВАМ 
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П Р О Ц Е Д У Р А 
за удостоверяване провеждането на плавателен стаж и практика, 

регламентирани от Наредба № 6 за компетентност на морските лица в 
Република България 

 
 

1. На катедрен съвет на водещата катедра за съответната специалност 
ежегодно се определят преподавателите, които ще проверяват попълването на 
дневника за практическа подготовка „Training Record Book” и преминатата учебна 
плавателна практика, и кадетски стаж като: стажант вахтен помощник-капитан на 
кораб над 500 БТ в далечно плаване, стажант вахтен механик на кораб с КСУ над 
750 kW, стажант електромеханик на кораб с КСУ над 750 kW. 

2. Определените преподаватели за извършване на заверката трябва да 
отговарят на изискванията на Правило I/6 от Анекса към Конвенцията STCW, 
раздел А-I/6 на Кодекса STCW и чл.48, ал.1 от Наредба № 6 от 2012 за 
компетентност на морските лица в Република България. 

3. Преподавателят проверява попълването на „Training Record Book” на 
обучаемия и плавателния стаж, като със своя подпис потвърждава изпълнението 
му. 

Задължителен текст в „Training Record Book”: 
 
Учебната плавателна практика и стажа са организирани, проведени и 

контролирани от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
 
Дата _________   Проверил:_________/____________________/ 

име, презиме и фамилия 
 

4. Преди извършване на записа, заверяващият дневника за практическа 
подготовка преподавател го преглежда и се уверява, че отразените в него задачи 
за практическа подготовка са действително изпълнени, както и че брутотонажът, 
пропулсивната мощност на корабната силова уредба и/или оборудването на 
корабите, на които е проведена практическата подготовка, съответстват на 
изискванията за придобиване на съответната правоспособност. 
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5. Деканът на съответния факултет, към който е специалността, 

удостоверява със своя подпис и печата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ изпълнението 
на плавателния стаж пред Изпълнителна агенция „Морска Администрация“. 

 
Задължителен текст в „Training Record Book”: 
 
Дата _________   Декан на факултет „___________________“ 

 

_________/____________________/ 
име, презиме и фамилия 

ПЕЧАТ 
 

6. След извършване на заверката дневникът за практическа подготовка се 
връща на обучаващия се, за да бъде представен в Изпълнителна агенция „Морска 
Администрация“. 
 

Процедурата е приета на заседание на Академичен съвет с протокол  
№ 86/23.07.2018 г. 
 
 
 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ЧАСТ 

КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д-Р КАЛИН КАЛИНОВ 


