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МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Форма БК Раздел I - Индивидуализиране на кораба
Име на кораба(B)
Име на кораба(L)
Предишно име (В)
Предишно име (L)
Пристан. вписв.
Том, Стр., Рег.
Дата на вписване
Вид на кораба
IMO номер
MMSI или ATIS
Позивни
Радиолиценз No
Година постройка
Място постройка
Име на строителя
Заводски номер
Дата залагане кила
Материал корпуса
Клас на кораба
Класиф. дружество
Акт нац-ност No
Предишен Акт No
Дължини: Lmax
L ┴ ┴
Широчина В
Височина борда D
Газене max dm
Водоизместване Δ
Дедуейт DW
Бруто тона GT
Нето тона NT
Товароподемност
Основни характеристики на кораба
Брой палуби
Товарни помещения
Главни напречни прегради
Товарни люкове
Мачти
Надстройки
Винтове
Товарни стрели (кранове)
Брой
Тип 
Производител
Година постр.
Мощност kVA
Тип гориво
АДГ
Тип
Силова уредба
Брой
Тип 
Производител
Година постр.
Зав. номер
Мощност в kW
Тип гориво
Запас гориво
Брой
Тип
Производител
Година постр.
Мощност kVA
Тип гориво
АДГ
Тип
Мощност
Главен двигател
Генератори
Котли
Оборудване и снабдяване
Спасителни средства
Радио-навигационно оборудване
Спасителни лодки
Брой моторни / тип
Брой гребни / тип
Вместимост
Спасителни плотове
Спасителни кръгове
Спасителни жилетки
Радари тип / брой
Компас
Ехолот
Лаг
УКВ станция
GMDSS оборудване зона А1, А2 или А3
Раздел II  - Собственост
№ 
Изисквания
1
Име на собственика или беърбоут чартьора (B)
2
Име на собственика или беърбоут чартьора (L)
3
Заявление от собственика 
4
Основание за придобиване на собствеността 
(Свидетелство от корабостроителя, договор за продажба, договор за замяна, заповед на министъра, фактура, чужди документи и др.)
5
Документ за заличаване от предишен регистър
6
Документ за наличие/липса на финансови тежести, ипотеки, налози, вземания и др.
7
Квитанция за платена такса в ДМА №/дата
8
Пълен адрес на корабособственика или беърбоут чартьора (корабособствениците), част на владение на всеки от тях и на наемателя или лицето, отговорно за безопасната експлоатация
9
Съдебно решение за регистрация
10
Удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на собственика (наемателя) към момента на заявлението 
11
Уведомление от нотариуса (чл. 19, ал. 1 от наредбата), когато се изисква 
12
Име на корабния агент - ако е физическо лице - и ЕГН на лицето
13
Адрес на корабния агент 
Раздел III  - Промени на вписаните обстоятелства
1
Дата
2
Вид на обстоятелството
3
Описание на обстоятелството
Раздел IV  - Заличаване от Регистъра
1
Дата
2
Основание (заявление съгласно чл. 19 от Наредба №1)
3
Свидетелство за вещни тежести
4
Свидетелство за отписване
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