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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА 
СИГУРНОСТТА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО НА КОРАБ В ПРИСТАНИЩЕ 

ЗА ВСИЧКИ КОРАБИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В ПРИСТАНИЩЕ НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС  

(ПРАВИЛО SOLAS XI-2/9 И ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (EО) № 725/2004) 

Данни за кораба и координати за връзка 

MМО номер  Наименование на кораба  

Пристанище на 
регистрация 

 Държава на флага  

Вид на кораба  Позивна  

Брутен тонаж   Номер Inmarsat за връзка (ако 
има такъв)  

 

Име и 
идентификацио
нен номер на 
дружеството 

 Име на офицера по 
сигурността и данни за 
контакт по всяко време 

 

Пристанище на 
пристигане 

 Пристанищно съоръжение 
на пристигане (ако е 
известно) 

 

Информация за пристанището и пристанищните съоръжения 

Предвидена дата и час на 
пристигане на кораба в 
пристанището (ЕТА) 

 

Основна цел на междинното 
акостиране 

 

Информация, основаваща се на правило XI-2/9.2.1 от Конвенцията SOLAS 

Има ли корабът валиден 
международен 
сертификат за 
сигурност (ISSC)? 

 

ИМА 

 
IISSC 

 
НЕ – защо?  

 
Издадено от 
(наименование на 
администрацията 
или признатата 
организация по 
сигурност) 

Изтича на 
(дд/мм/гггг
) 

 

Притежава ли корабът 
одобрен план за 
сигурност на кораба 
(SSP) на борда си? 

ИМА Н
Е 

 

Ниво на 
сигурността, при 
което корабът е в 
експлоатация в 
момента? 

Сигурност 

Ниво 1 

Сигурност 

Ниво 2 

Сигурност 

Ниво 3 

Местонахождение на кораба в 
момента на съставянето на 
настоящия доклад 

 

Посочете последните десет междинни акостирания в пристанищни съоръжения (започнете с най-
скорошното): 
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№ От 
(дд/мм/гггг) 

От 
(дд/мм/гггг) 

Пристани
ще 

Държава UNLOCODE 

(ако 
съществува) 

Пристанищни 
съоръжения 

Нива 
на 
сигурн
ост 

1       SL = 
2       SL = 
3       SL = 
4       SL = 
5       SL = 
6       SL = 
7       SL = 
8       SL = 
9       SL = 
10       SL = 
Предприел ли е корабът някакви специални или допълнителни мерки за сигурност, 
непредвидени в одобрения SSP? 

Ако отговорът е ДА, укажете по-долу специалните или допълнителните мерки за 
сигурност, предприети от кораба. 

ДА 

 
НЕ 

 

№  

(както по-
горе) 

Специални или допълнителни мерки за сигурност, предприети от кораба  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Списък в хронологичен ред (започнете с най-скорошните) на извършване на всички дейности кораб-
кораб по време на последните десет междинни акостирания в пристанищните съоръжения, изброени по-
горе. Разширете таблицата в долната част или продължете на отделен лист, ако е необходимо – въведете 
точния брой дейности кораб-кораб. 
По време на тези дейности кораб-кораб бяха ли спазени процедурите за сигурност на 
кораба, уточнени в одобрения SSP? 

Ако отговорът е НЕ, осигурете подробности за мерките за сигурност, приложени на 
място, в крайната колона отдолу. 

ДА 

 
НЕ 

 

№ От 
(дд/мм/гггг) 

От 
(дд/мм/гггг) 

Местонахождение 
или географска 
дължина и 
ширина 

Дейност кораб-
кораб 

Мерки за сигурност, 
приложени на място 

1      

2      
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3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Общо описание на товарите на борда на 
кораба 

 

Корабът превозва ли опасни вещества като 
товар, попадащ в един от класовете 1, 2.1, 2.3, 
3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 или 8 на Кодекса IMDG? 

ДА 

 
НЕ 

 
Ако отговорът е ДА, потвърдете, че е 
прикрепен Списъкът на опасните 
товари (или съответното извлечение от 
него)?  

Потвърдете, че е прикрепено копие от списъка 
на екипажа на кораба 

ДА 

 
Потвърдете, че е прикрепено копие от 
списъка на пътниците на кораба 

ДА 

 
Други сведения, свързани със сигурността 

Има ли въпрос, свързан със 
сигурността, който бихте 
искали да докладвате? 

ДА 

 
Осигурете подробности:  НЕ 

 
Корабен агент на планираното пристанище на пристигане 

Наименование: Координати за връзка (№ тел.):  

Идентификационни данни за лицето, предоставящо информацията 

Звание или длъжност (зачеркнете 
ненужното):  
Капитан/Офицер по сигурността на 
кораба/Офицер по сигурността на 
дружеството/Корабен агент (вж. по-
горе) 

Наименование:  Подпис:  

Дата/час/място на завършване на 
доклада 

 

 


