
 

Приложение 1 
Минимални изисквания за проверки и поддръжка  на спасителните средства  
 

 

Спасително средство Вид проверка /обслужване по  

Извършващ проверката 

период 

Спасителни 

 лодки, 

дежурни  

лодки  

и  

техните устройства за 

спускане 

 

SOLAS III/ 20.6 

Res MSC 402(96|)/4.1 ; 6  

-MSC 1 /Circ 1205/Rev 1 /6 

 

Сертифициран персонал  на оторизиран 

доставчик на услуги или екипаж  

Седмична  

 

Res MSC 402(96) 4.1 ; 6.1  

MSC1 /Circ 1205/Rev1/6 

 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги или екипаж  

Месечна  

тест на дежурна лодка на вода  

SOLAS III/19.3.4.6 

екипаж  Месечен  

тест на спасителна лодка на вода 

19.3.4.3 и  19.3.4.4(за лодка свободно падане) 

екипаж  Три- месечен  

 тест на спасителна лодка свободно падане симулирано 

освобождаване  

SOLAS III/19.3.4.4 

екипаж  Шест- месечен  

Годишна щателна проверка и експлоатационно 

изпитване 

SOLAS III/20 11.1.1 ; 20.11.2.1 

Res MSC(402(96)/4.2;6.2 

Сертифициран персонал оторизиран 

доставчик на услуги  

Годишна   

Петгодишна щателна проверка, основен ремонт и 

експлоатационни изпитвания при претоварване 

SOLAS III/20.11.1.2; 20.11.2.2 

Res MSC 402(96|) /4.3; 6.3 

 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги  

Пет- 

годишна 

Ремонт на надувни дежурни лодки 

SOLAS III/20.8.4 

Екипажът при спешност, но постоянните 

поправки се правят от оторизиран 

доставчик на услуги 

 

При нужда 
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Спасително средство Вид проверка /обслужване  

Извършващ проверката 

период 

Надувни 

салове 

и устройства за 

спускане на   

салове 

Без повреди, безпрепятствен достъп и готовност за 

използване 

екипаж  Седмична 

 на място според плана; няма визуални повреди и 

захабяване; непрекъснат безпрепятствен достъп; 

постоянна готовност за използване; неповредена 

маркировка; правилно закрепени; проверки съгласно 

техническото ръководство 

екипаж  Месечна 

 

 

 

 Замяна или обслужване на хидростатичен разединител 

SOLAS III/20.9 

Замяна от екипажа. Ако моделът изисква 

сервиз се извършва само от оторизиран 

доставчик на услуги  

Годишна 

 SOLAS III/20.8.1 

Res A.761(18) ( изм с Res MSC 55(66)  изменена с MSC 

Res  388(94) 

 

Сертифициран персонал на производителя 

или на оторизиран доставчик на услуги   

 

Годишна 

 Плотовете сертифицирани за удължено обслужване  

SOLAS III 20/8.3 

MSC .1 Circ 1328/4.1.2 ; 6 

По програма от производителя от член от  

екипажа, обучен и сертифициран  за 

съответната дейност  

Годишна за 

първите 10 

години от 

датата на 

производство 

 Годишна щателна проверка и експлоатационно 

изпитване 

SOLAS III/20.11.3.1 

MSC 402(96)/4.2;6.2.8 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги   

Годишна   
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Спасително средство Вид проверка /обслужване  

Извършващ проверката 

период 

Надувни 

салове 

и устройства за 

спускане на   

салове 

Петгодишна щателна проверка, основен ремонт и 

експлоатационни изпитвания при претоварване  

 на саловете спускани със спускащо устройство 

-SOLAS III/20.11.3.2 

Res MSC 402(96) /4.3 ;6.3  

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги  

Пет- 

годишна 

Плотовете сертифицирани за удължено обслужване 

съгласно  

SOLAS III 20/8.3 

MSC .1 Circ 1328/4.1 ; 6 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги  

30 месеца за 

първите 10 

години от дата 

на 

производство 

Res A.761(18) ( изм с Res MSC 55(66)  изменена с MSC 

Res  388(94) 

 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги  

Пет годишна 

 Тест с необходимо допълнително налягане( NAP-test) 

Res A.761(18) ( изм с Res MSC 55(66)  изменена с MSC 

Res  388(94) 

 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги  

По програма  в  

Приложение 

към 

Въжета на системите 

за спускане 

SOLAS III/20.4 

Res MSC402(96)/6.2.9 

 

Екипаж седмично и месечно 

Екипаж или оторизиран доставчик на 

услуги годишно  

В съотвенствие с 

инструкциите на 

производителя. 

Специално 

внимание на 

скритите области 

и точките на 

захващане 

Въжета на системите 

за спускане 

 

 

SOLAS III/20.4 

Res MSC402(96)/4.1 

 

екипаж или оторизиран доставчик на 

услуги 

При нужда, но 

не повече от 

Пет години 
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Спасително средство Вид проверка /обслужване  

Извършващ проверката 

период 

Надувни спасителни 

 ризи 

SOLAS III/20.8.1 

 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги 

 

Годишна 

Системи за морска 

евакуация 

на място според плана; няма визуални повреди и 

захабяване; непрекъснат безпрепятствен достъп; 

постоянна готовност за използване; неповредена 

маркировка; правилно закрепени; проверки съгласно 

техническото ръководство 

екипаж  Месечна 

 SOLAS III/20.8.1 

 

Сертифициран персонал на  оторизиран 

доставчик на услуги 

Годишна 

SOLAS III/20.8.2 

 

Сертифициран персонал на оторизиран 

доставчик на услуги 

 

Всяка система 

да се 

задейства поне 

веднъж на 

шест  

години 

Средства за качване и 

слизане  

проверки и обслужване съгласно техническото 

ръководство 

екипаж  Месечна 

MSC.1/Circ.1331/ 5.1.1.1; 5.1.2.1; 5.2.1 Сертифициран персонал  или на  

оторизиран доставчик на услуги 

Годишна 

MSC.1/Circ.1331/ 5.1.1.2; 5.1.2.2; 5.2.2 Сертифициран персонал на производителя 

или на  оторизиран доставчик на услуги 

Пет- 

годишна 

Водо- 

непроницаеми и 

предпазни костюми 

 

 

MSC/Circ.1047  екипаж  Месечен  

 MSC/Circ.1114 

 

 

екипаж , ако има нужната екипировка и 

Сертифициран персонал  или оторизиран 

доставчик на услуги 

Три- годишен 
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Спасително средство Вид проверка /обслужване  

Извършващ  проверката 

период 

Други 

индивидуални 

спасителни  

средства 

 

на място според плана; няма визуални повреди и 

захабяване; непрекъснат безпрепятствен достъп; 

постоянна готовност за използване; неповредена 

маркировка; правилно закрепени; проверки съгласно 

техническото ръководство 

екипаж  Месечен  

Визуални  

сигнали 

 

на място според плана; няма визуални повреди и захабяване; 

непрекъснат безпрепятствен достъп; постоянна готовност за 

използване; неповредена маркировка; правилно закрепени; 

проверки съгласно техническото ръководство 

срокът им не е изтекъл 

екипаж  Месечен  

 


