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І. Списък на използваните съкращения 

 

ППОО – План за приемане и обработване на отпадъци 

„ПЧМВ” АД – „Поддържане чистотата на морските води” АД;  

БПС – Брегова пречиствателна станция 

ППС – пристанищни приемни съоръжения 

ОКДТ – отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, и остатъци от корабни 

товари 

УПР – упълномощен представител на Ръководството 

ОВ – въздух 

КПП – контролно – пропускателен пункт 

ВК – вода и канал 

ПШ – противопожарен шкаф;  

ЖР – жере 

ДМА – Дирекция „Морска администрация”;  

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и води 

РЗИ – Регионална здравна инспекция;  

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МЗ– Министерство на здравеопазването 

МТ – Министерство на транспорта 

БКР – Български корабен регистър 

МАРПОЛ 73/78 – Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от 

кораби 

Директива 2000/59/ЕС – Директива 2000/59/ЕС за пристанищните приемни съоръжения 

за отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, и на остатъци от корабни 

товари 

ЗМПВВППРБ – Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Република България 

ЗУО – Закон за управление на отпадъците 

Наредба № 9 – Наредба № 9 от 17октомври2013 г. за изискванията за експлоатационна 

годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти; 

Наредба № 15 – Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на 

отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари;    

 

ІІ. Определения 

 

 1. „Кораб" е всеки самоходен или несамоходен кораб или плавателно 

съоръжение, предназначено за плаване по море и/или река, за извършване на една или 

няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; 

влаченена кораби; извършване на морски услуги и други помощни операции; 

риболовексплоатация на други морски богатства, както и други стопански дейности.  

 2. „МАРПОЛ 73/78” - Международна конвенция за предотвратяване на 

замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с 

протокол от 1997 г. 

 3. Отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност" са всички отпадъци, 

включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от корабни товари, 

които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в приложното 



поле на анекси I, IV и V от МАРПОЛ 73/78 , както и отпадъците, свързани с товара, 

както са определени в насоките за прилагане на Анекс V от МАРПОЛ 73/78 . 

 4. Пристанищни приемни съоръжения" са съоръжения, независимо дали 

саприкрепени, подвижни или плаващи, които могат да приемат отпадъцирезултат от 

корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари, и са съобразени с 

географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на корабите 

които нормално го посещават, както и с типа и обема на отпадъците от 

корабоплавателна дейност и на остатъците от корабни товари.  

 5. План за приемане и обработване на отпадъци" е документ, съдържащ 

описание на съобразените с географското положение и големината на пристанището, с 

броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и с типа и обема на 

отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, 

процедури за приемане, събиране, съхранение и предварително обработване на тези 

отпадъци без необосновано забавяне на кораба. 

 6. "Нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на 

кораба" са отработени смазочни масла, остатъци от горива, нефтени остатъци и 

сантинни води.    

 7. "Отпадъчни води на корабите" са всички дренажни отпадни води, 

генерирани на борда на кораба, от тоалетни, писоари, медицински помещения и 

помещения с живи животни, по време на нормалната му експлоатация.  

 8. "Битови корабни отпадъци" са хранителни, медицински, пакетиращи 

материали - пластмаси и консервени кутии и др., стъклени бутилки, съдове за храна 

хранителни остатъци, хартия и картон.    

 9. "Корабни отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораба” 
са:  

 - мазни парцали, отпадъци от поддръжката в машината, сажди и машинни 

отложения, пакетиращи материали; 

 - хартия, пластмаси, метали и стъклени бутилкипепел и огнеупорни материали, 

ръжда, бои и др.;   

 - материали, използвани на борда за подреждане и обработване на товара, за 

укрепващ материал, като подпори, палети, увързващи материали и опаковки, 

шперплат,хартия, картон, тел, стоманени ленти и др.; 

 - смесени отпадъци - от живи животни, рибарски мрежи, пепел и шлака 

откорабните пещи и котли и др. 

 

ІІІ. Въведение 

 

1. Обща характеристика на обекта.  

  

Община Бяла е разположена в централната част на българското черноморско 

крайбрежие. На север и северозапад граничи с Община Долни Чифлик, а на юг и 

югозапад – с Община Несебър. Общината е в административните граници на Варненска 

област. Площта е 162 кв. м., като 56 % е горски фонд, а около 30 % е селскостопански 

фонд. Населението на общината е 3426 човека, като през туристическия сезон се 

увеличава до 20 000 човека. Центърът на общината е гр. Бяла, в който живеят около 75 

% от цялото население. Икономическата структура на общината се характеризира с 

развитието на туризма преди всичко и селското стопанство. 

 Най-важните елементи на природно богатство на гр. Бяла са морето и неговото 

крайбрежие и планината с нейните горски и други планински ресурси. Тези фактори и 

липсата на съществени природни ресурси, освен свързаните с морето, насочва 



развитието на практика до туризъм – както и на елитен морски, включително яхтен, 

съчетан в тила със селски и ловен туризъм. 

 Бреговата ивица се характеризира със съчетание от скалист бряг, малки заливи, 

плажовата ивица с пясъчни дюни. Черноморската акватория е от съществено значение 

за района. Тя разкрива възможности за организиране на воден транспорт.  

 За развитие на водния транспорт в залива “Св. Атанас” е изградена кейова стена 

и малко туристическо пристанище, с капацитет 155 броя местаза домуване общо, от 

които 20 броя за яхти и 135 броя места за рибарски лодки. 

 Рибарско е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на 

рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, което не извършва обработка на 

други товари и обслужване на пътници и поща по смисъла на чл. 116 от ЗМПВВППРБ. 

 Яхтено е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на яхти 

и лодки за крайбрежни и международни плавания по вода, водни спортове, туризъм и 

развлекателни програми. Обслужването на яхти не е пътническа услуга по смисъла на 

чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗМПВВППРБ. 

 

 2. Отрасъл, собственост, форма на управление 

  

Рибарско пристанище „Чайка” гр. Бяла и яхтен терминал „Св.Атанас” гр. Бяла е 

изцяло държавна собственост и попада в следния поземлен имот: 

 - Поземлен имот № 07598.116.135 е с площ 15 704 кв. м2. Имотът се намира при 

следните граници и съседи: 

 Поземлен имот № 07598.116.139, Поземлен имот № 07598.830.11, Поземлен 

имот № 07598.848.26, Поземлен имот № 07598.116.131, Поземлен имот № 07598.848.30, 

Поземлен имот № 07598.848.14, Поземлен имот № 07598.116.132.  

 Имотът е публична държавна собственост, съгласно приложен: АДС № 

8318/27.09.2012 г.  

 С решение № 809 от 08.10.2012 г. на Министерски съвет на Република България 

имота е предоставен за безсрочно и безвъзмездно ползване на община Бяла, Булстат 

000093435, с адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ № 29. В изпълнение на Решението 

е сключен Договор № 200 от 14.11.2012 г. с Областен управител на Област с 

административен център гр. Варна.       

 Посочения имот се намира в гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“ и е с трайно 

предназначение на територията: защитена с начин на трайно ползване: за друг вид 

естествен ресурс за превантивна защита, съгласно приложения Акт за държавна 

собственост.  

  

 3. Анализ на предлаганият продукт и материално - техническа база 

  

В резултат на продължителни проучвания и проектиране на развитието на 

залива при гр. Бяла южно от н. Св. Атанас от 1986 г. до днес и извършеното 

строителство, в момента параметрите на пристанището са внушителни и дават добра 

възможност за бъдещо развитие на кейов фронт и благоустрояване на територията. 

Оградния мол надхвърля значително параметрите на брегозащитна буна както по 

капиталовложения, така по размерите на защитената акватория и степента на защита от 

вълнение. Допълнителна естествена защита за пристанището от северна четвърт дава н. 

Св. Атанас, което го прави надеждно укритие през всички сезони за плавателните 

съдове, местодомуващи на вода. 



 Цялостното оформяне облика на пристанището е въпрос на бъдещо развитие на 

туристическия бранш и морския поминък в района на гр. Бяла и гр. Обзор и нуждата от 

развитие на комуникациите по море.  

 В съответствие със заданието за проучване и проектиране на обект 

"Брегоукрепване - гр. Бяла", подобект от който се явява пристанището, изградения кей 

върху оградния мол е висок 1,62 м. и е трябвало да служи за приставане на пътнически 

кораби тип "Комета". Голямата височина на кея не е удобна за приставане на съдове с 

дължина под 15 м., защото създава проблеми при слизане на брега и швартоване. Този 

проблем може да се разреши чрез основен ремонт на ниския кей към стената с метална 

конструкция и дървена настилка, която е почти изцяло разрушена от корозия.  

 Освен кейовата стена в момента за приставане и местодомуване се използва 

цялото останало протежение на оградния мол, включително и ниския кей в началото, 

както и заскалената част. Поради по-малката дълбочина там застават лодки и катери. 

      Крайбрежната дамба се използва за устройство на хелинги за изтегляне на по-

малки съдове и рибарски лодки на брега за съхранение и докуване.  

 В територията около пристанището в частни парцели и в горски фонд са 

разположени рибарски бунгала и контейнери, които представляват заедно с хелингите, 

пристанище за рибарски лодки. Основния проблем на безопасността на 

корабоплаването, е решен с изграждането на входен фар на оградния мол благодарение 

постъпките на ползвателя - Община Бяла в лицето на Кмета пред Щаба на ВМС.  

Параметри на пристанище "Бяла" Мярка Стойност 

Обща площ на пристанището м2 15 704 

Общ брой на корабните места (капацитет за домуване) бр. 155 

Обща дължина на корабните места м 150 

Максимална дълбочина пред корабните места м 4.5 

 

 Забележка:  

 В ПИ с идентификатор 07598.116.135 с обща площ 15 704 кв. м е изградено 

брегозащитно съоръжение „ограден мол“ първа и втора част, нисък кей, пристан и 

паркинг.  

 Рибарско и яхтено пристанище за  транспорт с местно значение включва: 

 път – 899 кв. м.; паркинг– 6380 кв. м.; буна – 2512 кв. м; тетраподи – 284 кв. м.; 

тетраподи – 1116 кв. м.; тетраподи – 4366 кв. м.; помпена станция – 225 кв. м. 

 

№ Показател Ед. мярка Описание 

1. Капацитет за домуване  бр. 155 

 - рибарски кораби бр. 135 

 - яхти и други плавателни съдове за 

развлечение 

бр. 20 

 - други плавателни съдове /лодки/ бр.  

2. Територия кв. м. 15 704 

3. Навигационни знаци   

 - денем да/не да 



 - нощем да/не да 

4. Кейови съоръжения – предназначение, 

дължина /ширина/ дълбочина/ 

височина над базовото ниво на водата 

бр.  

 1. Висок кей на оградния мол м/м/м/м 100/5.1/4.5/1.68 

 2. Нисък кей на оградния мол м/м/м/м 50/11.75/1.7/0.6 

5. Вързални устройства на кея бр. Боларди и халки, 

съгласно проекта  

 - мъртви котви с буй бр 60 

 - отбивни устройства да/не незавършени 

6. Осветление на територията да/не да 

7. Съоръжения:   

 - понтони       да/не да 

 - кран за докуване       да/не не 

 - слип за лодки да/не  

8. Ток 220 V да/не да 

9. Сметосъбиране /описание/ да/не контейнер 

10. Охрана /фирма/ да/не денонощна, във фургон 

до бариера на пътя 

 

 Рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас,  разполага с 20 

броя места за яхти и други плавателни съдове за развлечение и 135 броя места за 

рибарски лодки. Яхтите са с дължина от 8 до 10 м. 

 В пристанището са обособени два терминала: 

 - Яхтен терминал с дължина на кейовия фронт – 104.11 м. Този терминал е част 

от пристанище гр. Бяла и е обособен за приемане и домуване на яхти. Координатите на 

яхтения терминал, съгласно координатна система от 1970 год. – К7, са както следва: 

 

 точка 1: х = 4646302.612 

   у = 9639688.813 

 

 точка 2:   х = 4646340.678 

                            у = 9639785.713 

 

          - Рибарски терминал /за рибарски лодки/ с дължина на кейовия фронт – 546 м. 

Координатите на рибаркия терминал, съгласно координатна система от 1970 год. – К7, 

са както следва: 

 точка 1:   х = 4646340.678 

       у = 9639785.713 

 

 точка 2:   х = 4646566.660 

                 у = 9639 827.809 

 

 точка 3:   х = 4646 597 .834 

                 у = 9639535.566 

 Координатите на цялото пристанище са както следва: 



 

Първа точка:                                             Втора точка: 

1. В = 42 51 15                                          1. В = 42 51 25 

2. L = 27 53 45                                          2. L = 27 53 54 

 

 В Рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ за транспорт с 

местно значение  дейността по управление на отпадъци ще се извършва в 20 броя  

места за яхти и други плавателни съдове за развлечение и 135 броя места за рибарски 

лодки. 

 4. Разположение на пристанището спрямо най-близките населени места, близост 

със защитени територии и зони.  

 Рибарско пристанище ”Чайка” гр. Бяла и яхтен терминал ”Св. Атанас” гр. Бяла, 

попада в в територия с трайно предназначение: защитена и обхваща следния имот ПИ 

№ 07598.116.135, публична държавна собственост.  

 Посочения имот е с обща площ 15 704 кв. м2, с начин на трайно ползване: За 

друг вид естествен ресурс за превантивна защита, съгласно приложения  

Акт за държавна собственост.

 
 

 Защитени природни територии 

Имота, в които се разполага рибарското пристанище „Чайка” гр. Бяла и яхтения 

терминал „Св.Атанас” гр. Бяла, не попадат в Защитена територия по смисъла на Закона 

за защитените територии.  

с. Шкорпиловци   

-11,8 км. 

Нос Св. Атанас 

Пристанище 

Бяла 

с. Попович 

- 8.96 км. 

с. Господиново  

- 10.2 км. 

21.07 км. 



 Защитени зони 

Имота се намира в границите на: ЗЗ “Камчийска планина”, с код BG 0002044 по 

директивата за птиците и ЗЗ „Плаж Шкорпиловци”, с код BG 0000100, съгласно 

директивата по местообитанията. 

 На територията на Община Бяла са паспортизирани следните защитени 

обекти: 

 1. Природна забележителност (ПЗ) „Белите скали”. Разположена е на брега на 

Черно море, между нос „Бели нос” и паралела на гр. Бяла, при следните граници: юг – 

дере; север – „Бяла река”; изток – Черно море; запад – обработваеми и земеделски земи.  

 Белите скали представляват уникален непрекъснат геоложки профил с 

геохроноложка граница Креда - Терциер и съпътстваща я иридиево – редкометална 

аномалия. Този обект е включен в „Регистър и кадастър на геоложките феномени в 

България”. Общата площ на защитената територия е 14.2 hа. Скалите са разположени 

по протежение на самия бряг. Достъпни са откъм плажната ивица.  

 2. Природна забележителност “Горска барака” с площ 94,40 ha. Разположена 

е в землището на с. Господиново, община Бяла. Обявена е със Заповед № 374/5.05.1982 

г. на КОПС с цел да се запази вековна високостъблена горуново – багуново - букова 

гора, уникална по състав, форма и размери на дървесните видове. 

 

ІV. Основна част на плана. 

Раздел І 

 

 1. Оценка на необходимостта от приемни съоръжения по анекси I, V на 

МАРПОЛ 73/78. 

 Съгласно действащото законодателство, следва да се осигурява събиране и 

транспортиране на всички отпадъци, които са резултат от корабоплавателната дейност, 

като за нуждите на Рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“, това 

следва да се осъществява на кея. За целта, съгласно Наредба 9/2013 г са необходими 

приемни съоръжения, които са собственост на Община Бяла .  

Генерирането на различни видове отпадъци от яхтите зависи основно от техния 

тип и големина и броя на хората, постоянно пребиваващи в тях за периода на престой 

на яхтата в яхтеното пристанище. 

 Основно яхтите генерират битови отпадъци и фекални води, резултат от 

пребиваването на хората в тях. 

 Практиката в яхтинга показва, че една яхта генерира отпадъци, близки по 

количество и състав с тези от бита на хората. 

 Генерирането на отработените  масла и сантинни води обикновено става по 

време на ремонт или аварийни случаи. По принцип смяната на масла се прави след 

определено количество отработени часове на двигателитеили в началото на всеки 

плавателен сезон. 

За отработените масла количествата варират от няколко литра до няколко 

десетки, като средно може да се вземе около 50 – 100 литра на моторна яхта и 5 – 10 

литра на ветроходна яхта за сезон. 

 Сантинните води не подлежат на изчисление, но обикновено за модерните 

пластмасови яхти се свеждат до минимум. 

 Количеството на фекалните води зависи предимно от броя на хората, постоянно 

намиращи се на яхтата по време на престой в пристанището. 

 Освен броя на яхтите, едновременно швартовани в пристанището, е необходимо 

да се има в предвид и времето на плаване на яхтата преди да влезе в пристанището, 

поради факта, че тя предава всичките си отпадъци само в яхтените пристанища по 



маршрута си. 

 Количеството на отработените масла и сантинни води зависи от това колко често 

яхтите сменят маслата на двигателите си. Обикновено маслата се сменят един път на 

сезон и при големите яхти (с главни двигатели повече от 150 конски сили) това се 

прави в специализирани сервизи. При по – малките яхти с двигатели под 150 конски 

сили смяната на маслата се извършва от самия екипаж и количествата на една смяна не 

превишават 5 – 10 литра. Ако средно в пристанището престояват около 40 яхти с малки 

двигатели, то общото количество за сезон на отработени масла няма да надхвърля 400 – 

500 литра. 

 Относно предаването на отпадъчни води (водите от тоалетните), трябва да се 

отбележи, че няма законово изискване към яхтите и корабите, превозващи до 12 души 

включително на борда си, да сдават отпадъчни води на брегови съоръжения. Въпреки 

това политиката на рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ е 

насочена към опазването чистотата на крайбрежните води, поради което всички 

тоалетни на плавателните съдове трябва да бъдат запечатани по време на престоя им. 

Ползвателите на пристанището и яхтения терминал могат да ползват осигурените 

тоалетни на брега.  

В рибарско пристанище „Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ съобразно 

нуждите за предаване на отпадъци, са разположени следните  ППС:  

- Контейнери „Бобър” – 2 броя; 

- Кофа „Мева“ – 6 броя; 

 

 2. Оценка на необходимостта от ППС съоръжения в зависимост от нуждите на 

корабите, които обикновено посещават пристанището.  

 Рибарското и яхтено пристанище „Бяла” е регистрирало следният брой 

плавателни съдове: 

- Рибарски лодки – за 2018 год., пристанището е регистрирало 120 бр. рибарски 

лодки, които могат да се групират в зависимост от техния тонаж, а именно: 95 

бр. рибарски лодки от  300  –  до   800 кг. 

15 бр. рибарски лодки от  800  –  до 1500 кг. 

10 бр. рибарски лодки от 1500 –  до 2500 кг.         

Прогнозните очаквания за 2019 г., на база данни от предходни години за 

Рибарското и яхтено пристанище „Бяла” е броят на рибарските лодки да се увеличи с 

10 бр., като следователно се предвижда да бъдат регистрирани до 130 посещения на 

рибарски лодки през настоящата година. 

През активния туристически сезон - летния, броят на рибарските лодки, които 

посещават пристанището се увеличава значително, като по-голямата част от тях остават 

на рейд, а сравнително малък брой лодки акостират на кея. 

- Яхти – за 2018 г., 20 яхти са посетили яхтен терминал „Св. Атанас“, за 2018 г. са 

регистрирани 5 яхти, прогнозните очаквания за 2019 г. са те да бъдат между 10-

15 броя. 

 Прогнозното количество за 2019 г., на база данни от предходни години в 

Рибарско пристанище и яхтен терминал e за твърди отпадъци – резултат от 

корабоплавателна дейност. 

 

 3. Описание на вида и капацитета на ППС. 

 Приемните съоръжения за отпадъци резултат от корабоплавателна дейност по 

анекс V от Марпол 73/78 са мобилнии представляват контейнери тип „Бобър” - 1.1 куб. 

м. – 2 бр., кофи тип ”Мева”- 0.240 куб. м. - 6 бр. Те са определени за  приемане на 

горепосочените твърди отпадъци. 



 

Приемни съоръжения  

No ИМЕ Бр. Вместимост в куб. м. за приемане по 

Анекс V 

1. 
Контейнери 

„Бобър” 2 

 

4.40 куб. м. 

2. Кофи „Мева” 6 0.24 куб. м. 

Обща 

вместимост: 10,24 куб. м. 

 „Нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораба” 

и „Отпадъчните води на корабите”: 

 Съоръженията, които ще приемат този вид отпадъци са 2 автоцистерни вакуум с 

общ капацитет 7 куб. м. При по малки количества екипажът на яхтата пренася маслата 

до специализиран контейнер /варел/ който постоянно стои на определено място на 

пристанището, и ги излива в него. 

Последващото извозване ще се извършва от ПЧМВ АД – Варна, с което Община 

Бяла има сключен договор.  

 4. Процедури за деклариране на ОКДТ на борда на кораба. 

 Изискването капитанът на всеки кораб, посещаващ българско морско 

пристанище да изпраща до директора на съответната териториална дирекция на ИА 

"МА" информация, относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна 

дейност, на борда на кораба не се прилага относно рибарските кораби и корабите за 

спорт и развлечение с право да превозват до 12 души включително, каквато е и 

изричната разпоредба на чл. 3, ал. 4 от Наредба №15, поради което и в плана не са 

залегнали посочените процедури за деклариране. 

 Екипажите на яхтите декларират битови отпадъци само в случаите, когато 

количествата са по – големи и за тяхното приемане от страна на пристанището  се 

изисква специална организация и технически средства.  

 5. Процедури по приемане и предаване на ОКДТ 

 5.1.Общи правила  

 Дейността по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на ОКД се 

извършва от физически и юридически лица на които са издадени съответните 

разрешения за това, съгласно ЗУО. 

 Събирането и транспортирането на всички видове ОКДТ се извършва на кей. 

 Редът за приемане на отпадъците в пристанището е следният: 

 А. Малки количества – екипажът на всяка яхта самостоятелно предава в 

пристанището отпадъците, ползвайки приемните съоръжения на кея.; 

 Б. Големи количества – екипажът на яхтите предварително обявява пред 

администрацията на пристанището за наличието  на големи количества отпадъци на 

борда. Това обявяване се извършва в декларацията на капитана при влизането на яхтата 

в пристанището. 

 5.2. Приемане и предаване на битовите и корабни отпадъци - резултат от 

нормалната експлоатация на кораба и резултат от корабоплавателната дейност.  

 При генериране  от страна на яхтите на малки количества битови отпадъци, 

отработени масла и сантинни води, екипажите ги предават на пристанището, ползвайки 

за това кошчетата по протежение на кейовите места  и контейнерите и специализиран 

контейнер /варел/. 

 5.3. Приемане и предаване на „Нефтосъдържащи отпадъци - резултат от 

нормалната експлоатация на кораба” и „Отпадъчните води на корабите” 



 При наличие на големи количества, нефтосъдържащи отпадъци – резултат от 

нормалната експлоатация на кораба” /отработени смазочни масла, остатъци от горива, 

нефтени остатъци и др. Община Бяла уведомява писмено ПЧМВ АД – Варна с 24 

часово известие – заявка за предстоящо приемане  на този вид отпадъци. В срок от 24 

часа от уведомяването от страна на Община Бяла, ПЧМВ АД – Варна извършва 

услугата по приемането и съхраняването на гореописаните отпадъци. И ще попълва 

всички изискуеми документи, съгласно нормативните актове по управление на 

отпадъците. Съоръженията, които ще приемат този вид отпадъци са 2 автоцистерни 

вакуум с общ капацитет 7 куб. м. 

 При малки количества екипажът на яхтата пренася маслата до специализиран 

контейнер /варел/ който постоянно стои на определено място на пристанището, и ги 

излива в него. 

 Този вид съоръжения са пригодени за използване и за яхти и рибарски лодки. 

 5. Такси за управление на отпадъците. 

 Съгласно чл. 19 ЗУО, Общинският съвет приема наредба, с която определя 

условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 

строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени 

съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на 

Закона за местните данъци и такси. 

 Предвид вида и спецификата на пристанището, като рибарско такова с обособен 

терминал за приемане и домуване на яхтиис оглед факта, че не се предвиждат 

посещения на кораби които се използват с търговска цел за превоз на товари и др., в 

плана не е залегнала нарочна система от такси за управление на ОКДТ. Предвижда се 

разходите по събирането, включително разделното, транспортирането и 

оползотворяването на отпадъците да бъдат 5%от пристанищните такси събирани за 

други пристанищни услуги, като напр. такса за лодкостоянка., приети с Решение № 18-

208/ 24.07.2008 год. на Общински съвет гр. Бяла и актуализирани с Реш. на ОбС. № 5 - 

22 /15.12.2011 г., на основание чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

 

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 

  

 

 

 

I Пристанищна такса за лодкостоянка 
(актуализирана с реш. на ОбС.№ 5-22 /15.12.2011 г.) 

(лв. на денонощие ) 

 

- До 10 бруто рег.тона 

10 лв. 

II  

- Над 10 бруто рег.тона 

 
20 лв. 

 

 

II  

- Гумени лодки и джетове(на всяко влизане) 

10 лв. 
 

 

III Пристанищна такса за лодкостоянка 
(актуализирана с реш. на ОбС.№ 5-22 /15.12.2011 г.) 

 



(лв. на месец ) 
 

 

 

 

IV - До 10 бруто рег.тона  
8 лв. 

 

V - Над 10 бруто рег.тона 
/нова с реш.на ОбС Бяла № 49-270/ 13.02.2014 г./ 

20 лв. 

 

6. Процедури за докладване на несъответствие на ППС.  

 При констатирано несъответствие на ППС за отпадъци-резултат от 

корабоплавателна дейност, констатиралия несъответствието уведомява: 

 Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

 Дирекция „Морска администрация – Варна” 

 Адрес: бул. “Приморски” № 5, гр. Варна 9000 

 Тел.: 0700 10 145 

 e-mail: hm_vn@marad.bg 

 Тел.: 0893425517 – Ръководител група за пристанище и отговорен за отпадъците 

– Щерю Чакалов.  

 Попълва се “Форма за уведомяване за несъответствия на пристанищни приемни 

съоръжения”, от Наредба № 9 от 17.10.2013 год. За изискванията за експлоатационна 

годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти; - Приложение № 4 

към настоящият план.  

 След приемане на съобщението се прилагат предвидените в Наредба № 9 от 

17.10.2013 год. действия, включително извършване на проверка, докладване на 

резултатите и при установено нарушение предложение за прилагане на предвидените в 

законодателството санкции. 

 7. Процедури за сътрудничество/взаимодействие с ползвателите на 

пристанището, операторите и др. заинтересовани страни.  

 Ръководството на пристанището активно и последователно събира и анализира 

информацията свързана с възприятията на ползватели и други заинтересовани страни за 

това дали пристанището удовлетворява изискванията им. 

 В тази си дейност Пристанището използва формални и неформални източници 

на информация, като формалните такива представляват организирано, системно и 

целенасочено проучване на мнението на ползвателите чрез срещи с тях, а 

неформалните неорганизирани и нередовни комуникации с ползватели, колеги, 

неправителствени организации, медии и др. На разположение на ползвателите и 

другите заинтересовани са предоставени книги за предложения и мнения. 

Към настоящият момент няма събрани статистически данни за вид и количество 

на приетите отпадъци – резултат от корабоплавателна дейост в Рибарско пристанище 

„Чайка“ и яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла  

 

Раздел ІІ 

1. Информация за свързаното законодателство и правилата за предаване на 

отпадъци.  

Настоящият план е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 110, ал. 2 от 

Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 

Република България и Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна 

годност на пристанищата, както и в съответствие с ДИРЕКТИВА 2000/59/ЕС от 27 

ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от 



експлоатацията на корабите ина остатъци от товари (изменена с Директива 2002/84/ЕС, 

Директива 2007/71/ЕС и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и 

съвета. Съгласно действащото законодателство отговорността за изготвянето и 

изпълнението на настоящия план е на Община Бяла. Провежданата държавна и 

общностната политика в областта на околната среда цели постигането на все по - 

високо ниво на защитата й, основавайки се на принципите "замърсителят плаща" и на 

превантивното действие. Намаляването на замърсяването на моретата е приоритет в 

дейността на страната в сектора на морския транспорт. Тази цел може да бъде 

постигната чрез спазването на международните конвенции, кодекси и резолюции като 

същевременно се запази свободата на мореплаването, предвидена от Конвенцията на 

Обединените нации по морско право и свободното предоставяне на услуги, предвидено 

от правото на Общността. Поради сериозната тревога от замърсяването на моретата и 

на бреговете на държавите - членки, причинено от отпадъците от експлоатацията и от 

остатъците от товари на корабите се налага обезпечаването на строгото прилагане на 

международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби, 

изменена с отнасящия се до нея протокол от 1978 г. (Марпол 73/78), който определя 

отпадъците, които могат да бъдат изхвърляни в морската среда от корабите, и налага на 

страните по Конвенцията да осигурят предоставянето на подходящи съоръжения за 

приемането им в пристанищата. Всички държави-членки, в т. ч. и Република България 

са ратифицирали МАРПОЛ 73/78. Опазването на морската среда може да се подобри 

като се намали изхвърлянето в морето на отпадъци от експлоатацията на корабите и на 

остатъци от товари. Тази цел може да бъде постигната като се осигури наличието и 

използването на подходящи приемателни съоръжения. 

За да бъде предотвратено замърсяването, което по своето естество има 

трансгранични последици и за да се избегне нарушаването на конкуренцията, 

изискванията относно околната среда във всяка от страните - членки следва да бъдат 

прилагани спрямо всички кораби независимо под какъв флаг плават, респ. във всички 

пристанища на Общността трябва да се поставят подходящи пристанищни приемни 

съоръжения. Тези пристанищни приемни съоръжения следва да отговарят на нуждите 

на околната среда и на ползвателите, в зависимост от вида на пристанището, от най-

големия до най-малкия кораб, без да причиняват неоправдани закъснения за корабите, 

които ги използват. Задължението да следят за наличието на подходящи пристанищни 

приемни съоръжения оставя на държавите - членки голяма свобода на действие при 

организацията на приемането на отпадъците, като позволи на съответните 

пристанищни власти да предвидят неподвижни приемни съоръжения или да осигурят 

доставчици на услуги, натоварени да предоставят на пристанищата, когато е 

необходимо, подвижни съоръжения за приемането на отпадъци. 

Ефективността на пристанищните приемни съоръжения може да бъде 

подобрена, като се задължат корабите да уведомяват за нуждите си при използването 

на приемни съоръжения. Това уведомление по същество представлява информация, 

която ще направи по-ефикасно планирането на управлението на отпадъците. 

Директива 2000/59/ЕС, транспонирана в българския правен ред със Закона за 

морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България (ЗМПВВППРБ), Кодекса за търговското корабоплаване (КТК) и 

подзаконовите актове по тяхното прилаган допуска отпадъците, произхождащи от 

риболовни кораби да бъдат обработвани от приемните съоръжения без да е необходимо 

предварително уведомление. 

Изхвърлянето в морето на отпадъци от експлоатацията на корабите може да 

бъде намалено като всички кораби, посещаващи пристанището бъдат задължени да 

депонират отпадъците си в пристанищните приемни съоръжения преди да напуснат 

пристанището. За да бъдат съвместени интересите на доброто функциониране на 



морския транспорт и опазването на околната среда, освобождавания от това изискване 

следва да бъдат възможни, като се вземат предвид достатъчния капацитет за 

складиране на борда, възможността за предаване на отпадъците в друго пристанище, 

без риск те да бъдат изхвърлени в морето и по-строги изисквания за предаване, приети 

съгласно международното право. 

Съгласно принципа "замърсителят плаща", разходите за пристанищните 

приемни съоръжения, включително третирането и унищожаването на отпадъците от 

експлоатацията на корабите, следва да бъдат поети от корабите. В интерес на 

опазването на околната среда, системата за определяне на таксите следва да насърчава 

предаването на отпадъците от експлоатацията на корабите по - скоро в пристанищата, 

отколкото изхвърлянето им в морето. Този резултат се постига, като се предвиди, че 

всички кораби участват в разходите за приемане и третиране на отпадъци, 

произхождащи от експлоатацията на корабите, за да се намали финансовата изгода, 

която носи изхвърлянето им в морето. С оглед принципа на субсидиарност държавите - 

членки, съгласно вътрешното си законодателство и действащите практики, запазват 

напълно компетентността си да определят дали и в какво съотношение системите за 

покриване на разходите по използване на пристанищните приемни съоръжения трябва 

да включват такси, свързани с действително депонираните от корабите количества. 

Разбира се, таксите за използване на тези съоръжения следва да бъдат справедливи, не 

дискриминационни и прозрачни. 

Корабите, отделящи намалени количества отпадъци от експлоатацията, следва 

да се ползват от по-благоприятно третиране в рамките на системите за покриване на 

разходите. 

За да се избегне налагането на заинтересованите страни на недължими такси, 

единствено корабите извършващи редовен морски превоз с чести и редовни престои 

могат да бъдат освободени от определени задължения, ако са налице достатъчно 

доказателства, които свидетелстват за съществуването на споразумение с оглед 

осигуряването депонирането на отпадъците от експлоатацията и заплащането на 

свързаните с това такси. 

Остатъците от товари следва да бъдат депонирани в пристанищните приемни 

съоръжения съгласно МАРПОЛ 73/78. МАРПОЛ 73/78 изисква остатъците от товари да 

бъдат депонирани в пристанищните приемни съоръжения до степента, необходима за 

спазването на изискванията за почистване на резервоарите. 

Република България е осигурила подходяща административна рамка, 

позволяваща адекватно функциониране на пристанищните приемни съоръжения.  
 

 Дейностите по управление на отпадъци се извършват в съотвествие с 

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби – 

MARPOL 73/78 и изискванията на Директива 2000/59/ЕС, въведени в действащото 

българско законодателство: 

 – Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 

Република България; 

 – Закон за управление на отпадъците; 

 – Наредба № 9 от 17.10.2013 год. за изискванията за експлоатационна годност на 

пристанищата и специализираните пристанищни обекти; 

 – Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – 

резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари 

 

 

 2. Информация за лицата, отговорни за прилагането на ПУО.  



За прилагане на ППОО за Рибарско пристанище „Чайка” гр. Бяла и яхтен 

терминал „Св. Атанас” гр. Бяла е определен – г-н Щерю Чакалов – ръководител група 

пристанище и отговорен за отпадъците на телефон 0893 425517.  

 3. Описание на съоръженията и методите за предварително третиране на 

отпадъците в пристанището. 

 На територията на Рибарско пристанище „Чайка” гр. Бяла и яхтен терминал „Св. 

Атанас” гр. Бяла не се извършва предварително третиране на отпадъци - резултат от 

нормалната експлоатация на корабите. 

 4. Описание на методите за документиране на действителното използване на 

ППС и процедури за събиране, обработка и съхранение на данни за събраните и 

обработени количества ОКДТ. 

 Предвид вида на пристанището и липсата на процедури по деклариране на 

отпадъците, съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба №15, в плана не са залегнали посочените 

процедури за деклариране на ОКДТ и статистическата информация за действителното 

използване на ППС, предадените и приетите отпадъци от корабоплавателната дейност 

се извършва от оператора на отпадъци съгласно изискванията на МОСВ. 

 5. Информация за методите за окончателно обезвреждане на ОКДТ 

 

Анекс I на Марпол 73/78 

 

№ Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка Начин на 

третиране 

1. 13 02 08* други моторни масла, смазочни масла  за зъбни 

предавки 

оползотворяване 

2. 13 04 03* трюмови масла от други видове корабоплаване физикохимично 

третиране 

3. 13 07 03* други горива (включително и смеси) физикохимично 

третиране 

4. 13 08  99* отпадъци неупоменати другаде физикохимично 

третиране 

 

 

Анекс V на Марпол 73/78 

 

№ Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка Начин на 

третиране 

1.  20 03 01 смесени битови отпадъци Извозване към 

завод за изгаряне 

на отпадъци 

 

Раздел ІІІ 

 Информация, която се предоставя на всички ползватели на пристанището. 

 Информацията се предоставя на ползвателите чрез: 



 1. Кратко разяснение на основното значение от правилното предаване на ОКДТ. 

 От приемането на РБългария в ЕС, а именно 01.01.2007 г. дейностите по 

управление на отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност се извършват в 

съответствие с разпоредбите на Закона за морските пространства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата на Република България, Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. 

за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на 

остатъци от корабни товари и Директива 2000/59/ЕС на Европейския парламент, с 

което се цели по-висока степен на защита и намаляване на замърсяването на морската 

околна среда. В ЕС е въведен основния принцип по отношение на околната среда, че 

плаща този, който замърсява, респективно генерира отпадъци. Опазването на морската 

околна среда се постига чрез:  

- въвеждане на правила за предаване генерираните отпадъци; 

- осигуряване на съоръжения за приемане на отпадъци с произход от нормалната 

експлоатация на корабите. 

 Европейската рамка за еднакво и задължително прилагане от страните – членки 

на стандартите за околна среда е в интерес на по-добрата превенция на замърсяването. 

 Тя трябва да се прилага към всички кораби, независимо от знамето под което 

плават при посещение в пристанища на страни – членки на ЕС и изисква да се осигури 

адекватно приемане на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност. 

Схема на местоположението на пристанищните приемни съоръжения e посочена 

в приложение № 5 

 

 2. Списък с ОКДТ, които се приемат от пристанището.  

 

 

Анекс по Марпол 

73/78/ 
Отпадъци Вид на отпадъците 

 

 

 

I 

Слъдж 

 

 

Използвани моторни масла 

 

Сантинни води 

Резултат от корабоплавателната 

дейност 

 

Резултат от корабоплавателната 

дейност 

 

Резултат от корабоплавателната 

дейност 

 

 

 

IV 

Отпадъчни води Резултат от корабоплавателната 

дейност 

 

 

 

 

V 

Битови отпадъци 

Корабни отпадъци резултат от 

нормалната експлоатация на 

кораба 

Резултат от корабоплавателната 

дейност 

 

Резултат от корабоплавателната 

дейност 

 

 Отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност 



 *"Битови корабни отпадъци" са хранителни, медицински, пакетиращи материали 

- пластмаси и консервени кутии и др., стъклени бутилки, съдове за храна, хранителни 

остатъци, хартия и картон. 

 **"Корабни отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораба" са: 

           а) мазни парцали, отпадъци от поддръжката в машината, сажди и машинни 

отложения, пакетиращи материали - хартия, пластмаси, метали и стъклени бутилки, 

пeпел и огнеупорни материали, ръжда, бои и др.; 

б) материали, използвани на борда за подреждане и обработване на товара, за 

укрепващ материал, като подпори, палети, увързващи материали и опаковки, шперплат, 

хартия, картон, тел, стоманени ленти и др.; 

в) смесени отпадъци - от живи животни, рибарски мрежи, пепел и шлака от 

корабните пещи и котли и др. 

„Нефтосъдържащи отпадъци” - отработени смазочни масла, остатъци от горива, 

нефтени остатъци и сантинни води. 

„Отпадъчните води на корабите” - всички дренажни отпадни води, генерирани на борда 

на кораба, от тоалетни и др. 

 3. Списък с контактите/данни за връзка, операторите и предлаганите услуги. 

 ОКДТ се приемат от пристанищния оператор на Рибарско пристанище „Чайка“ и 

яхтен терминал „Св. Атанас“. 

 Дежурен пристанище 24 часа – 0878/ 945149  

 ПЧМВ АД – Варна  24 часа – тел. 052/630631, факс: 052/ 602 661 – приемане на 

нефтоводни смеси по силата на сключен договор; 

 4. Описание на процедурите по предаване на ОКДТ.  

 Изискването капитанът на всеки кораб, посещаващ българско морско 

пристанище да изпраща до директора на съответната териториална дирекция на ИА 

"МА" информация, относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна 

дейност, на борда на кораба не се прилага относно рибарските кораби и корабите за 

спорт и развлечение с право да превозват до 12 души включително, каквато е и 

изричната разпоредба на чл. 3, ал. 4 от Наредба № 15, поради което и в плана не са 

залегнали процедури за деклариране на ОКДТ. 

 Дейността по събиране, транспортиране, съхранение и обезврежданена ОКД се 

извършва от физически и юридически лица на които са издадени съответните 

разрешения за това, съгласно ЗУО. 

 Събирането и транспортирането на всички видове ОКДТ се извършва на кей. 

 Съгласно изискванията на Анекс V на МАРПОЛ 73/78 и Наредба № 15 за 

предаване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност и на остатъци от 

корабни товари, битовите и корабните отпадъци – резултат от нормалната експлоатация 

на кораба, трябва да се получават от корабните екипажи разделно събирани и завързани 

в здрави полиетиленови торби.  

 Събирането се извършва от служителите на пристанището, докато корабът се 

намира на кей, чрез специализирани контейнери на брега. 

   

 Транспортирането на събраните „Нефтосъдържащи отпадъци - резултат от 

нормалната експлоатация на кораба” се осъществява от ПЧМВ АД - Варна, с което 

Общината е сключила договор. Община Бяла уведомява писмено ПЧМВ АД - Варна с 

24-часово известие - заявка за предстоящо извършване на услугата. 

 5. Описание на системата от такси;  

 Съгласно чл. 19 ЗУО, Общинският съвет приема наредба, с която определя 

условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 



строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени 

съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на 

Закона за местните данъци и такси. 

 Предвид вида и спецификата на пристанището, като рибарско такова с обособен 

терминал за приемане и домуване на яхти, с оглед факта, че не се предвиждат 

посещения на кораби които се използват с търговска цел за превоз на товари и др., в 

плана не е залегнала нарочна система от такси за управление на ОКДТ.  Предвижда се 

разходите по събирането, включително разделното, транспортирането и 

оползотворяването на отпадъците да се поемат като 5% от пристанищните такси 

събирани за други пристанищни услуги, като напр. такса за лодкостоянка., приети с 

Решение № 5 -22/15.12.2011 год. и допълнено с Решение № 49 – 270 от 13.02.2013 год. 

на Общински съвет гр. Бяла, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 6. Процедури за докладване на несъответствие на ППС.  

 При констатирано несъответствие на ППС за отпадъци-резултат от 

крапбоплавателна дейност, констатиралия несъответствието уведомява. 

 Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

 Дирекция „Морска администрация – Варна” 

 Адрес: бул.”Приморски” № 5, гр. Варна 9000 

 Тел.: 0700 10 145 

 е-mail: hm_vn@marad.bg 

 Отговорник за пристанище и отговорен за отпадъците – г-н Щерю Чакалов. 

 След приемане на съобщението се прилагат предвидените в Наредба № 9 от 

17.10.2013 год. действия, включително извършване на проверка, докладване на 

резултатите и при установено нарушение предложение за прилагане на предвидените в 

законодателството санкции. 

 Телефони за контакти: 

 Директор на Дирекция „ИССБОС”  - тел.: 0889 200101; 

 Отговорник за пристанище Бяла –  тел.: 0893 425517; 

 Дежурни на пристанище /охрана/ –  тел.: 0878 945149; 

 Дежурен при Община Бяла /дежурен по ОбС и управление при кризи/ – 

тел.: 0886222803; 

  

 Приложения: 

 

 1.“Форма за уведомяване за несъответствия на пристанищни приемни 

съоръжения”, Приложение № 1 към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 9 от 17.10.2013 год.  

 2. Договор между Община Бяла и „Технокар“ ЕООД с предмет: „Сметосъбиране 

и сметоизвозване в населените места на Община Бяла“ 

 3. Договор между Община Бяла и ”Поддържане чистотата на морските води” АД 

– Варна /”ПЧМВ” АД/ за приемане и обработка на отпадъчни нефтопродукти и 

нефтоводни смеси, както и приемание и приемане на отработени масла 

 4. Решение № 49 – 270 от 13.02.2014 год. на Общински съвет – гр. Бяла за такси 

за извършване на услуги в района на рибарско пристанище „Чайка” гр. Бяла и яхтен 

терминал „Св. Aтанас” гр. Бяла; 

 5. Схема на местоположението на пристанищните приемни съоръжения; 

 

 

 



Приложение № 1 

към чл. 20, ал. 3 
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REVISED CONSOLIDATED FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES 

OF PORT RECEPTION FACILITIES1 

ПРЕРАЗГЛЕДАНА КОНСОЛИДИРАНА ФОРМА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ЗА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА ПРИСТАНИЩНИ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

 

The Master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception 

facilities should forward the information below, together with any supporting documentation, 

to the Administration of the flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port 

State. The flag State shall notify the IMO and the port State of the occurrence. The port State 

should consider the report and respond appropriately informing IMO and the reporting flag 

State of the outcome of its investigation. 

Капитанът на кораб, който е срещнал трудности при предаване на отпадъци в 

пристанищните приемни съоръжения, трябва да предостави информацията, 

упомената по-долу, заедно с всяка друга придружаваща документация, на 

администрацията на държавата на знамето или по-добре - на компетентните 

пристанищни власти в съответното пристанище. Държавата на знамето трябва да 

уведоми ИМО и държавата на пристанището за случая. Пристанищните власти 

трябва да вземат под внимание уведомлението и да предприемат необходимите 

действия като информират ИМО и държавата на знаметоза резултатите от 

своето разследване. 

 

1. SHIP'S PARTICULARS 

ДАННИ ЗА КОРАБА 
 

1.1. Name of ship:     ______________________________ 
Име на кораба: 

1.2. Owner or operator:    ______________________________ 
Корабопритежател: 

1.3. Distinctive number or letters:   ______________________________ 
Отличителен номер или букви: 

1.4. IMO Number2:     ______________________________ 
ИМО номер: 

1.5. Gross tonnage:     ______________________________ 
Бруто тонаж: 

1.6. Port of registry:     ______________________________ 
Пристанище на регистрация: 

1.7. Flag State3:     ______________________________ 
Държава на знамето 

1.8. Type of ship: 

                                                 
1This format was approved by the fifty-third session of  the Marine Environment Protection Committee in July 2005. 

Тази форма е одобрена на петдесет и третата сесия на Комитета по опазване на морската среда, през юли 
2005 г. 
2In accordance with the IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by Assembly resolution 

A.600(15). 
В съответствие със системата за ИМО идентификационен номер на корабите, приета с Резолюция А.600(15) на 
Асамблеята на Международната морска организация. 

3The name of the State whose flag the ship is entitled to fly. 
Името на държавата, под чието знаме плава корабът. 

 



Тип на кораба: 
□ Oil tanker   □ Chemical tanker  □ Bulk carrier 

Нефтен танкер  Химикаловоз   За насипни товари 
□ Other cargo ship  □ Passenger ship  □ Other 

(specify)___________ 
Друг товарен   Пътнически   Друг (да се уточни) 

 

2.PORT PARTICULARS 
ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩЕТО 
 

2.1. Country:     ______________________________ 
Държава: 

2.2. Name of Port or area:   ______________________________ 
Име на пристанището или района: 

2.3. Location/terminal name:   ______________________________ 
(e.g. berth/terminal/jetty) 
Местонахождение/име на терминала: 
(т.е. корабно място/терминал/пирс) 

2.4. Name of company operating 

the reception facility (if applicable): ______________________________ 
Име на компанията, оперираща 
пристанищното приемно съоръжение (ако е известно): 

2.5. Type of port operation: ______________________________________________ 
Вид напристанището с оглед целта на посещението: 
□ Unloading port   □ Loading port  □ Shipyard 

Пристанище на  Пристанище на  Корабостроителница 
разтоварване   натоварване 

□ Other (specify)______________________________ 
Друго (да се уточни) 

2.6. Date of arrival:   __/__/____ (dd/mm/yyyy) 
Дата на пристигане:           (ден/месец/година) 

2.7. Date of occurrence:  __/__/____ (dd/mm/yyyy) 
Дата на събитието:           (ден/месец/година) 

2.6. Date of departure:  __/__/____ (dd/mm/yyyy) 
Дата на отплаване:           (ден/месец/година) 

 

3. INADEQUACY OF FACILITIES 
НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА 
 

3.1. Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature 

of 

problems encountered 
Вид и количество на отпадъците, за които пристанищните приемни съоръжения 

не са 
били подходящи и естество на възникналите проблеми 
 

Type of waste 
Вид отпадък 

Amount for 

discharge (m3) 
Количество за 
предаване(м3) 

Amount not 

accepted (m3) 
Количество, 
което не е 
прието (м3) 

Problems encountered 
Възникнали проблеми 
Indicate the problems encountered by using 
one or more of the following code letters, as 
appropriate. 
Обозначете възникналите проблеми 
като използвате един или повече от 
посочените по-долу буквени кодове.  
A No facility available 
А Няма налични съоръжения 
B Undue delay 
Б Необосновано забавяне на кораба 
C Use of facility technically not possible 
В Съоръжението не може да 



бъдеизползвано по технически 
причини 

D Inconvenient location 
Г Неподходящо местоположение 

насъоръжението 
EVessel had to shift berth involving 

    delay/cost 
Д Корабът е принуден да се премества 

покея,коетоводи до допълнителни 
разходи 

FUnreasonable charges for use of facilities 
Е Необосновани разходи за използване 

насъоръженията 
G  Other (please specify in paragraph 3.2) 
Ж Други (моля, уточнете в параграф 

3.2) 

MARPOL Annex I-related 
МАРПОЛ Анекс І 
Type of oily waste: 
Вид отпадъци от нефтопродукти: 

   

Oily bilge water 
Замърсени с нефтопродукти 
сантинни води 

   

Oily residues (sludge) 
Остатъци от нефтопродукти 
(слъдж) 

   

Oily tank washings (slops) 
Замърсени миячни води 

   

Dirty ballast water 
Замърсени баластни води 

   

Scale and sludge from tank cleaning 
Накипи и остатъци(слъдж) от 
почистването на танковете 

   

Other (please specify ……...……) 
Други (моля, уточнете) 

   

MARPOL Annex II-related 
МАРПОЛ Анекс ІІ 
Category of NLS4 

residue/watermixture for discharge to 

facility from tank washings: 
Подлежащи на предаване 
остатъци/води от миенето на 
танковете,примесени с вредни 
течни вещества: 

   

Category X substance 
Вещества от категория Х 

   

Category Y substance 
Вещества от категория Y 

   

Category Z substance 
Вещества от категория Z 

   

MARPOL Annex IV-related 
МАРПОЛ Анекс ІV 
Sewage 
Отпадъчни води 

   

MARPOL Annex V-related 
МАРПОЛ Анекс V 

   

                                                 
4Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as 

„solidifying“ 

or „high viscosity“ as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs 15.1 and 17.1 respectively. 
В параграф 3.2 посочете правилното име на вредните течни вещества и дали те са обозначени като 

„втвърдяващи се” 
или „с висок вискозитет” съгласно МАРПОЛ 73/78, Анекс ІІ, правило 1, съответно параграфи 15.1 и 17.1. 

 
 



Type of garbage: 
Вид на отпадъците: 

А. Plastics 
А. Пластмаси 

   

B.Food wastes 
Б. Хранителни остатъци 

   

C.Domestic wastes (e.g. paper 

products, rags, glass, metal, bottles, 

crockery, etc.) 
В. Битови отпадъци (т.е. хартиени 
изделия, парцали, стъкло, метал, 
бутилки, порцелан и др.) 

   

D. Cooking oil 
Г. Мазниназа готвене 

   

E. Incinerator ashes 
Д. Пепел от инсинератори 

   

F. Operational wastes 
Е. Експлоатационни отпадъци 

   

G. Cargo residues 
Ж. Остатъци от корабни товари 

   

H. Animal carcass(es) 
З. Животински труп(ове) 

   

I. Fishing gear 
И. Риболовни принадлежности 

   

MARPOL Annex VI-related 
МАРПОЛ Анекс VI 

   

Ozone-depleting substances and 
equipment containing such substances 
Вещества, разрушаващи озоновия 
слой  и оборудване, съдържащо 
такива вещества 

   

Exhaust gas-cleaning residues 
Остатъци от почистването на 
тръбите за отработени газове 

   

 

3.2. Additional information with regard to the problems identified in the above table. 
Допълнителна информация, имаща отношение към проблемите, посочени в 

горната 
таблица. 
_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

 

3.3. Did you discuss these problems or report them to the port reception facility? 
Информирахте ли собственика на приемното съоръжение за тези проблеми? 
Обсъдихте ли ги с него? 
□ Yes   □ No 

Да      Не 
If Yes, with whom (please specify) 
Ако отговорът е „Да”, моля, посочете с кого. 
_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

 



If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns? 
Ако отговорът е „Да”, моля, посочете какъв беше отговора на собственика на 
пристанищното приемно съоръжение. 
_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

 

3.4. Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the 

vessel's requirements for reception facilities? 
Представили ли сте предварително уведомление (по установения в пристанището 

ред) 
относно нуждите на кораба от пристанищни приемни съоръжения? 
□ Yes   □ No   □ Noapplicable 

Да      Не   Не е приложимо 
If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? 
Ако отговорът е „Да”, моля, посочете получихте ли потвърждение за 

осигуряване на 
приемни съоръжения при пристигане на кораба? 
□ Yes   □ No 

Да      Не 
 

4. ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ 
 

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

 

 

______________________________ 

Master's signature                Date: __/__/____ 

(dd/mm/yyyy) 
Подпис на капитана               Дата:       

(ден/месец/година) 
 

 


