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ЗАЯВЛЕНИЕ 

за вписване в регистъра на корабите

Образец АУ № 1487

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

Вх. № /

(подпис и личен печат на служителя)

от ЕГН

в качеството си на*** - изберете -

пълномощно

гр.  , ул./ж.к.

тел. , e-mail:

 (корабопритежателя  - физическо или юридическо лице - изписано на кирилица)  
 

(корабопритежателя  - физическо или юридическо лице - изписано на латиница)

Данни на собственика: гр.  , ул./ж.к.

Изберете*** тел.

e-mail:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Моля да бъде извършено вписване в Регистъра на корабите в пристанище

и да бъде издадено свидетелство за регистрация на кораба.

- новопостроен кораб

- кораб  в строеж

- новозакупен кораб 

- промяна на собствеността на кораб с рег. №

- промяна пристанище на регистрация на кораб с рег. №

- промяна на двигател на  кораб с рег. №

- други
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Описание на кораба:

Вид: фабр./стр. № Материал на корпуса:

Дължина: Широчина: Височина на борда:

Газене: Година на постройка:

Описание на двигателя:

Марка: фабричен №: Мощност в к.с./кв:

Вид гориво: Година на производство: Запас гориво (л)

Тип: - стационарен - извънбордов

Желая името на кораба да бъде: /
(кирилица) (латиница)

Бруто тонажът да бъде изчислен за: риболовен кораб други кораби

Прилагам*:

1.Договор (оригинал) за покупко-продажба с нотариално удостоверени подписи **;

2.Писмен договор/фактура за закупуване (оригинал) за покупко-продажба на 
новопостроени съдове за спорт, туризъм и развлечения, без предходно вписване **;

3.Декларация (оригинал) от прехвърлителя по т.2, че към деня на сключване на сделката 
корабът не е вписан в нито един корабен регистър **;

4. Договор (оригинал) за покупко-продажба (фактура за закупуване) на двигател**;

5.Свидетелство за регистрация (оригинал) (при смяна на собственост);

6.Декларация за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих;

7.Договор за постройка на кораб (оригинал)**/ Предавателен протокол;

8.Декларация (оригинал) за самостоятелна постройка – нотариално заверена;

9.Документ (оригинал) за отписване от предишния регистър;

10.Документ (оригинал), удостоверяващ наличието или липса на ограничения (ипотеки) в 
разпорежданията с кораба;

11.Нотариално заверена декларация от заявителя за това, че корабът не е вписан в нито 
един корабен регистър;

12.Документ за платена такса по Тарифа № 5;

13.Документ, съдържащ описание на кораба и данни за корпуса, машините, оборудването 
и размерите на кораба, свързочните и навигационните средства, товарните устройства, 
ветрилното стъкмяване и др.;

14.Проектна документация, съдържаща описание на кораба и данни за корпуса, 
машините, оборудването и размерите на кораба, свързочните и навигационните средства, 
товарните устройства, ветрилното стъкмяване и др – когато корабът е построен със 
собствени сили и средства;



Стр. 3 от 3URI 1487

15.Документи (копия) за непрекъснат запис историята на кораба  - CSR (задължителен за 
корабите за които се прилагат изискванията на чл. 73а(2) от КТК);

16.Документ, удостоверяващ класа на кораба, когато има такъв((задължителен за 
конвенционални кораби и кораби, превозващи опасни товари по ВВП на Европа (чл. 
73а(2) от КТК));

Пълномощно.

Начин на получаване на заявения документ:

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 18.10.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, 
заплащане и доставка (генерира се автоматично при 

избор на дата)

Забележка: В случаите, когато корабът има повече от един собственик, толкова пъти идентифициращите реквизити 

се копират и добавят в образеца на заявлението. 

* Приложеният документ се отбелязват от заявителя 

**Документите по т 1,2,3,4 и 7 могат да бъдат оригинали или нотариално заверени копия 

*** Изберете от падащото меню
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