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КОРАБНИТЕ СИРЕНИ ВИЯТ И НАПОМНЯТ 
НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗА КРИЗАТА СЪС СМЯНАТА  
НА ЕКИПАЖИТЕ!
ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА, С КОЯТО СЕ СБЛЪСКВАТ 
МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ 
СЕМЕЙСТВА, 
ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НАС!
ЩЕ СЕ ВСЛУША ЛИ ВЛАСТТА 
В МОРЯШКИЯ ПРОТЕСТ?
Капитан I ранг о.р. професор
д.пс.н. инж. Илия Пеев
ippeev@abv.bg; +359 898 359 647; +359 52 757 472
гр. Варна
Илия ПЕЕВ – капитан I ранг, о.р., професор, 
доктор на психологическите науки, инженер. 
Преподавал е психология във ВВМУ “Н. Й. Вап-
царов” – Варна, и в други военни и граждански 
университети и академии. Завършил е специа-
лизиран курс по Позитивна психотерапия в МА-
ППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е 
избран за доцент. Изследванията му са в облас-
тта на военната психология и педагогика, мор-
ската психология, психотерапията, глобализма, 
националната и муждународната сигурност, по-
литологията и т.н. Автор е на повече от 300 на-
учни труда, от които 20 монографии, студии иу-
чебници. Член е на Съюза на учените в България, 
на Българско сдружение по авиационна, морска и 
космическа медицина и на Дружество на психо-
лозите в България. Носител е на наградата „Ва-
рна” за наука и висше образование – 2008 година.
Професор Илия Пеев е първият и засега един-
ствен доктор на психологическите науки у нас 
в системата на морското образование, военно-
морските сили и търговското корабоплаване.
Резюме: В статията се изследва хуманитарна-
та криза, с която се сблъскват моряците и мо-
ряшките семейства в условията на пандемията 
COVID-19. За първи път в света се представя 
пълна и изчерпателна характеристика на хума-
нитарната криза, на която са подложени моря-
ците и техните семейства от глобалната пан-
демия COVID-19, което се явява значим научен 
принос на български учен и българската наука. 

Резултатите от това изследване бяха доклад-
вани от автора пред участниците от над 100 
държави на Деветия световен конгрес по психо-
терапия в Москва „Децата. Обществото. Бъде-
щето – Планетата психотерапия” от 24 до 29 
юни 2020 г., който поради пандемията COVID-19 
се проведе виртуално на платформа ZOOM. Ав-
торът беше съпредседател на Симпозиума „По-
зитивна динамична психотерапия”.
Конгресът беше проведен по инициативата на 
основания през 1995 г. във Виена Световен съвет 
по психотерапия (WCP) и се явява главното съби-
тие на десетилетието в областта на психологи-
ята и психотерапията.
Статията подкрепя протеста на корабните 
екипажи по целия свят във връзка с пандемий-
ната криза в Световния океан и отправя призив 
към правителствата на всички държави да взе-
мат действени и незабавни мерки за смяната на 
корабните екипажи и да осигурят безопасното 
завръщане на моряците в родината при своите 
семейства.
Статията е посветена на всички възпитаници 
на автора от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, 
които плават в Световния Океан като корабни 
офицери. Авторът им изказва своята благодар-
ност като ключови работници и съвременни ге-
рои в морската битка с пандемията COVID-19.
Ключови думи: кораби, моряци, моряшки семей-
ства, пандемия COVID-19, хуманитарна криза, 
смяна на корабните екипажи, конгрес, психоте-
рапия, психология.

Здравна сигурност
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SHIP HORNS SOUND AND REMIND GOVERNMENTS 
OF THE CRISIS WITH THE CHANGE OF CREWS
Peev, Iliya Petrov, Professor, Doctor of Psychological Science, 
Captain Naval Reserve Officer, Engineer

Лим Китак, Генерален секретар на Междуна-
родната морска организация (IMO)

9 юли 2020 г., Лондон
Първа международна виртуална среща на 

високо равнище, посветена на влиянието на 
COVID-19 върху смяната на екипажите

https://www.gov.uk/government/news/new-
international-commitment-to-improve-seafarers-
rights (July 9th, 2020)

The first international maritime summit to address 
impact of COVID-19 on crew changes (United King-

Astract: The article examines the humanitari-
an crisis facing seafarers and seafarers’ families 
in times of COVID-19 pandemic. The humanitar-
ian crisis caused by the global COVID-19 pan-
demic and in which sailors and their families were 
involved is being given a complete and compre-
hensive description for the first time in the world, 
which is a significant scientific contribution of a 
Bulgarian scientist and the Bulgarian science. The 
results of this study were reported by the author to 
the participants from over 100 countries at The IX 
World Congress for Psychotherapy “Children, So-
ciety and Future – the Planet of Psychotherapy“ 
- June 24-29, 2020, which due to the COVID-19 
pandemic was held virtually on the ZOOM plat-
form. The author was co-chair of the Symposium 
„Positive Dynamic Psychotherapy“.

The congress was initiated by the World Council 

for Psychotherapy (WCP), founded in 1995 in Vien-
na, and is the major event of the decade in the field 
of psychology and psychotherapy.
The article supports the protest of ship crews 
around the world related to the pandemic crisis in 
the World Ocean and calls on the governments of 
all countries to take effective and immediate action 
about change of ship crews and ensure the safe re-
turn of seafarers to their countries and families.
The article is dedicated to all graduates of the au-
thor from Naval Acadymy „Nikola Vaptsarov”, 
Varna, sailing in the World Ocean as ship officers. 
The author expresses his gratitude to them as key 
workers and modern heroes in the naval battle with 
the COVID-19 pandemic.
Key words: ships, sailors, seafarers’ families, pan-
demic COVID-19, humanitarian crisis, change of 
ship crews, congress, psychotherapy, psychology.

Посвещавам на всички мои възпитаници от 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, които плават 
в Световния Океан като корабни офицери – Key 
Workers at Sea! Thank You, Seafarers - Our Heroes 
during the COVID-19 pandemic!

Призив на Международната Морска Камара (ICS):
• Ships sound your horns: Governments must not 

forget our heroes at sea!
• Global shipping fleet to sound horns on 8 July to 

remind governments over need for urgent crew 
change!

• https://www.ics-shipping.org/news/press-
releases/2020/06/30/global-shipping-fleet-to-
sound-horns-on-8-july-to-remind-governments-
over-need-for-urgent-crew-change (June 30th, 
2020)
„Трябва да действаме в името на моряците. 

Експлоатацията на съдовете и благополучието на 
екипажа не трябва да се подлагат на риск. Хумани-
тарната криза, с която се сблъскват моряците, има 
значение за всички нас, за световната икономика и 
за безопасността на море и околната среда”.
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dom, Denmark, France, Germany, Greece, Indonesia, 
Netherlands, Norway, Philippines, Saudi Arabia, Singa-
pore, United Arab Emirates, United States of America)

Обявената на 11 март 2020 година от Светов-
ната здравна организация (СЗО) глобална панде-
мия COVID-19 промени из основи света. Кризата 
парализира икономиката, транспорта, образова-
нието, социалата сфера и наложи невиждана изо-
лация в градовете, които заприличаха на опусто-
шени и опустели урбанизирани територии.

Преди два месеца, на 8 май 2020 г., Генерал-
ният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази 
своята загриженост за омразата, налагането на 
вина и разпространението на паника по света по 
време на кризата с коронавируса. Той заяви, че 
пандемията на коронавируса продължава да съз-
дава „цунами от омраза и ксенофобия“ и призова 
за „всеобхватни усилия за спиране на речта на ом-
разата в световен мащаб“.

Хората с маски станаха логото на градския 
епидемиологичен пейзаж. Това на свой ред поро-
ди фундаментални изменения в човешката психи-
ка и поведение, деформира естествената човешка 
комуникация и я пренесе във виртуалното прос-
транство.

Единствено моряците - новите герои на 
света, не спряха трудовата си дейност, корабите 
продължиха да плават и да осигуряват живота на 
планетата с всичко необходимо за живот. Около 
80% - 90 % от световния товарооборот се извърш-
ва по море. Без моряците животът на земята ще-
ше напълно да спре. Затова Международната мор-
ска организация (IMO) призова правителствата да 
признаят моряците като ключови работници и да 
се обърнат с лице към проблемите на корабните 
екипажи, моряците и техните семейства, най-го-
лемият от които е невъзможността за смяна на ко-
рабните екипажи.

На 25 май 2020 година Международната мор-
ска камара (ICS), Международната конфедерация 
на профсъюзите (ITUC) и Международната феде-
рация на транспортните работници (ITF) призова-
ха Генералния секретар на ООН Антонио Гутериш 
да осигури приемане от правителствата на одобре-
ни от IMO протоколи и действени мерки за смяна 
на екипажите и тяхното завръщане в родината.

Ръководителите на тези три морски организа-
ции бяха упълномощени да изразят и защитят ин-

тересите на един и половина милиона моряци от 
всички страни:

• В ICS членуват корабоплавателни компа-
нии, които експлоатират повече от 80% от 
световния търговски тонаж;

• В ITUC официално са представени около 
250 милиона работници по света;

• В ITF официално са представени 20 ми-
лиона транспортни работници.

В официалното писмо на ръководителите на 
ICS, ITUC и ITF до Генералния секретар на ООН 
се настоява незабавно да приеме срочни мерки за 
смяна на 200 000 членове на корабни екипажи, за 
да избегне възможна „хуманитарна криза”.

Настъпването на хуманитарна криза на мо-
ряците и техните семейства е една реална опас-
ност, за която министрите на 12 държави биха 
тревога в Лондон на 9 юли 2020 година и която 
криза правителствата и корабоплавателните ком-
пании не трябва да подценяват и неглижират.

Хуманитарната криза на море се предиз-
виква от свръхсложен комплекс от фактори, които 
неблагоприятно влияят на работоспособността на 
корабните екипажи и взаимоотношенията между 
моряците на борда на кораба, сред които се откро-
яват четири съществени причини:

На първо място хуманитарната криза се 
предизвиква от умората на моряците, които рабо-
тят принудително и изнурително месеци наред над 
определеното от контракта време, а е добре извест-
но, че умората е убиец № 1 в корабоплаването и 
първопричина за морски аварии и катастрофи.

На второ място хуманитарната криза се 
предизвиква от сложен комплекс психофизиологи-
чески, социални и ергономически фактори, които 
са неизбежни при продължителни плавания и са 
добре познати в морските среди. Те се обозначават 
с редица идиоми – българският идиоматичен израз 
е моряшкият жаргон „хвана го желязото”.

Синдромът на продължителните плава-
ния „хвана го желязото” се проявява със сложна 
симптоматика:

• Личностно пресищане;
• Интерпретационен синдром;
• Когнитивен дисонанс;
• Сензорна депривация и сензомоторни нару-

шения;
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• Усамотяване и отчуждаване, затваряне в себе 
си, самоизолация, нарушения в комуникация-
та между членовете на екипажа, ограничава-
не на употребявания запас от думи (речников 
запас);

• Разстройства на емпатията, клюки, слухове, 
конфликти, доноси, сплетни, дрязги;

• Носталгия и затруднена комуникация със се-
мействата, близките и приятелите на брега;

• Хиподинамия с всичките й негативни послед-
ствия върху дееспособността на моряците;

• Повишена агресивност с двете й измерения 
– агресия навън и агресия навътре (автоагре-
сия), вкл. суициден риск;

• Непоносимост, неприязън и омраза, влошава-
не на взаимоотношенията между трите упра-
вленски нива в екипажа - управленско, опера-
тивно и изпълнителско);

• Насилие на работното място, сред което и 
сексуални деформации и сексуално насилие;

• Професионално изгаряне (изпепеляване);
• Нарушения във вниманието и бързината на 

реакциите, изменения във времевите и прос-
транствените възприятия, възможни халю-
цинации и илюзии (зрителни, слухови, обо-
нятелни, вкусови), нарушения в съня и още 
много други.
На трето място хуманитарната криза се 

предизвиква при ограничителни и рестриктивни 
мерки на пристанищните власти и невъзможност-
та за слизане на брега и краткотраен отдих в бре-
гови условия.

Рестриктивните мерки към моряците в 
някои пристанища и държави са толкова жес-
токи и нечовешки, че е трудно да ги възприемем 
без гняв и възмущение.

Ще се позовем на три документа, пряко 
свързани с мореплаването и правата на моряците:

А) На 14 април 2020 г. Европейската комисия, 
отчитайки реалните рискове за моряците и пътни-
ците на борда на кораба в условията на пандемията 
COVID-19, прие специални Насоки относно опаз-
ването на здравето, репатрирането и пътническите 
услуги за моряците, пътниците и други лица, на-
миращи се на борда на кораби (2020/C 119/01):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:119:FULL&from=EN

Предписанията на този документ в някои 
пристанища не се зачитат и отношението към 
екипажите драстично се разминава с хуманизма, 
алтруизма и емпатията, за което свидетелстват и 
редица публикации на IMO.

Б) През 2006 година беше приета най-ва-
жната конвенция за правата на моряците - Мор-
ската трудова конвенция (The Maritime Labour 
Convention, MLC 2006), която беше провъзгласе-
на за четвъртия стълб в Международното мор-
ско право наред с Конвенциите SOLAS, STCW и 
MARPOL:

Морска трудова конвенция, 2006 г., на Между-
народната организация на труда (Приета от Конфе-
ренцията на Деветдесет и четвъртата й сесия, Же-
нева, февруари 2006 г.) (Ратифицирана със закон, 
приет от 40-ото Народно събрание на 27 май 2009 
г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г. В сила от 20 август 2013 г.)

https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2135884319
Член IV на МТК ‘2006 регламентира Заетост-

та и социални права на моряците:
1. Всеки моряк има право на безопасно и сигур-

но работно място, което да отговаря на нор-
мите за безопасност.

2. Всеки моряк има право на справедливи усло-
вия на заетост.

3. Всеки моряк има право на достойни условия 
на работа и живот на борда на кораба.

4. Всеки моряк има право на здравеопазване, ме-
дицинско обслужване, мерки за неговото бла-
госъстояние и други форми на социално оси-
гуряване.

5. Всяка държава-членка обезпечава в рамките 
на своята юрисдикция пълното зачитане на 
трудовите и социалните права на моряците, 
посочени в предходните алинеи на този член, 
в съответствие с изискванията на тази кон-
венция. Ако в конвенцията не е установено 
друго, зачитането на тези права може да бъде 
постигнато чрез актове на националното за-
конодателство, чрез приложими колективни 
трудови договори или чрез други мерки или 
в практиката.
Нормите и предписанията на МТК ‘2006 про-

дължават да не се зачитат на много места по света.
В) Съвсем наскоро IMO издаде Препоръ-

ки за достъпа на моряците до медицинско об-
служване на брега, като би тревога: Заради 
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COVID-19 в някои пристанища не пускат на суша 
дори членове на екипажите с инсулт!

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/
Pages/Coronavirus.aspx

(Advice for IMO Member States, seafarers and 
shipping. IMO has issued the following circular 
letters):

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/
Documents/COVID%20CL%204204%20adds/
Circular%20Letter%20No.4204-Add.23%20
-%20Coronavi rus%20(Covid-19)%20-%20
Recommendations%20For%20Port%20And%20
CoastalStates%20On%20medical%20care.pdf

(1July 2020)
Circular Letter No.4204/Add.23, 1July 2020: 

Coronavirus(COVID-19) –Recommendations for 
port and coastal States on the prompt disembarkation 
of seafarers for medical care ashore during the 
COVID-19 pandemic

Тези съобщения бяха широко разпространени 
сред българските и световните медии (economic.bg).

По повод издаването на посочените препоръ-
ки, касаещи здравето на моряците и медицинска-
та помощ за корабните екипажи в пристанищата 
при пандемийни условия, Генералният секретар 
на IMO Китак Лим заяви:

- Получаването на медицинска помощ на бре-
га може да се окаже въпрос на живот и смърт за 
моряците, заболели по време на работата си на 
плавателните съдове. Още от самото начало на 
пандемията имаше случаи, когато на моряците 
беше отказвано разрешение да слязат на брега, и 
то – дори и когато това представляваше заплаха за 
техния живот от болести, които не бяха свързани 
с коронавируса, като например инсулт.

Тази силна, по държавнически мъдра и отго-
ворна позиция на Китак Лим, беше предшествата 
от две вълнуващи негови обръщения към моря-
ците, корабните екипажи и правителствата:

(20 April 2020) Personal message from IMO 
Secretary-General Kitack Lim to seafarers

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/
Documents/Covid%20SG%20messages/17%20
4%202020%20IMO%20SEC-GEN%20-%20
Personal%20message%20from%20IMO%20
Secretary%20Kitack%20Lim%20to%20seafarers.pdf

(19/03/2020) Tackling COVID-19 – a voyage 
together 

h t t p : / / w w w. i m o . o rg / e n / M e d i a C e n t r e /
PressBriefings/Pages/08-IMO-SG-message.aspx

Чрез своята последователна грижа за моря-
ците в условията на пандемията COVID-19, Гене-
ралният секретар на IMO Китак Лим се утвърди 
като харизматичен морски водач, чийто призи-
ви убедително звучат по целия свят и дава личен 
пример на правителствата:

- В най-трудното време на пандемията мо-
ряците самоотвержено доставят стоки, от които 
всички се нуждаем. Но тяхното здраве и благо-
получие са също така важни, както и здравето на 
всеки друг човек. Настъпи време за правителства-
та в целия свят да обезпечат моряците с достъп до 
медицинска помощ без никакво отлагане. Опера-
тивното оказване на медицинска помощ на моря-
ците има важно значение както за самите моряци, 
така и за поддържането на глобалната верига на 
доставките.

Преди това, през месец май 2020 г., IMO из-
прати до правителствата на 174-те държави-член-
ки Пътна карта за подобряване смяната на ко-
рабните екипажи.

На четвърто място, при това най-съществе-
ното, това е невъзможността за редовна смяна на 
екипажите след изтичане срока на трудовия до-
говор и връщане в родината при нормални усло-
вия, което се причинява от глобалната пандемия 
COVID-19. Непозната до сега световна пандемия 
показа, че човечеството нямаше и продължава 
да няма пълна представа за характеристиката на 
пандемията и последиците от нея, не притежава 
и продължава да няма надеждни механизми за сп-
равяне с нея.

Освен писмото на ICS, ITUC и ITF до ООН, 
в редица държави бяха публикувани петиции на 
моряците, в които се призовават 174-те държа-
ви-членки на IMO да се обърнат с лице към про-
блема със смяната на корабните екипажи.

Моряците искат действително да бъдат призна-
ти за ключови работници, със съответните регула-
тивни норми на национално и международно ниво.

Моряците настояват също да се осигури сво-
боден достъп до техните кораби и достъп на еки-
пажите в пристанищата и пристанищните гра-
дове, да се осигурят достатъчно количество 
авиорейсове за смяната на корабните екипажи, за 
отмяна на карантината на моряците при доказани 
отрицателни резултати на техните тестове и др.
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Независимо от призивите на IMO, правител-
ствата на редица държави-членки на IMO (общи-
ят брой на държавите-членки е 174) и корабопла-
вателни компании не са признали моряците за 
ключови работници и не предприемат конкрет-
ни действени мерки за осигуряване на редовната 
смяна на корабните екипажи.

Моряците обаче не са сами в битката с гло-
балната пандемия COVID-19. Десетки организа-
ции и институции, които имат пряко отношение 
към водния транспорт, след обявяването на пан-
демията на 11 март 2020 г., излязоха с редица ини-
циативи, обръщения, призиви, регламенти, про-
грами и предложения за подкрепа на моряците и 
моряшките семейства и създават стройна органи-
зация за смяна на екипажите.

Ето три примера, които убедително показ-
ват, как светът подкрепя моряците в пандемията 
COVID-19:

1) Като първи пример можем да посочим 
Хонконг, който се оказа лидер № 1 в изграждане 
на позитивни отношения към моряците и създава-
не на условия за смяната на корабните екипажи от 
всички държави без изключение.

Преди повече от месец Хонконг отмени и сва-
ли практически всички ограничения за смяна на 
екипажите, което е достойно за адмирации. Хон-
конг даде пример на света как се полагат грижи за 
моряците в условията на пандемията COVID-19 
като направи решителни стъпки и създаде усло-
вия за смяна на всички корабни екипажи, което 
позволи на моряците, които влизат в това прис-
танище, да се приберат в къщи или да се качат 
на своя кораб без никакви карантинни мерки или 
специални разрешения.

Местният морски департамент обнови пра-
вилата, които разрешават неограничена смяна на 
екипажите.

Новите правила, приети на 8 юни 2020 годи-
на, дадоха възможност на екипажите, чиито кон-
тракт е изтекъл, да остават на своя кораб, докато 
се намират в пристанището и да се отправят непо-
средствено на летището, за да се върнат в своите 
родни страни.

Същите благоприятни условия местните 
морски власти, съвместно с моряшкия профсъ-
юз, създадоха и за пристигащите екипажи, които 
трябва да се качат на своя кораб. Ако моряците 

са пристигнали по-рано, а корабът им още не е 
влязъл в пристанището, морските власти осигу-
ряват благоприятни условия на моряците да из-
качат своя кораб в хотел при спазване на съответ-
ните санитарни изисквания и карантинни мерки.

Този положителен пример на Хонконг беше 
оценен по достойнство от Генералния секретар 
на Международната организация на труда (МОТ) 
британецът Гай Райдър, който призова да се изу-
чи опита на Хонконг и да се популяризира сред 
другите държави:

- Моряците достигат до предела на силите 
си. Продължителното пребиваване в морето, ко-
гато много мъже и жени работят на борда пове-
че от година, доведе до много случаи на сериоз-
ни психически разстройства. Някои капитани на 
кораби дори решиха да вземат в ръцете си рабо-
тата и да се отклонят от предполагаемото назна-
чение на кораба, опитвайки се да се доберат до 
дома. Недопустимо е да се принуждават измъче-
ните моряци да работят повече от 4 месеца след 
завършване на контракта. Това застрашава тях-
ното здраве и заплашва безопасността и сигур-
ността на корабоплаването. Сега са необходими 
действия за осигуряване на достойни условия за 
работа на моряците, предотвратяване на аварии и 
екологически катастрофи. МОТ призовава прави-
телствата да работят заедно и да извършват безо-
пасна смяна на корабните екипажи.

2) Вторият пример дойде преди няколко 
дни, на 9 юли 2020 г., от Великобритания - до-
брата стара морска Англия, която в най-жесто-
ките карантинни условия успя да върне по домо-
вете си повече от 12 000 английски моряци и да 
осигури възможността на хиляди други моряци 
да се върнат по родните места през английските 
пристанища и летища.

Англичаните убедително показаха на света, 
че който иска да направи нещо – търси начин, а 
който не иска – търси причини и оправдания. В 
тази връзка е целесъобразно да си припомним 
древна моряшка поговорка: На калпавия морски 
водораслите му пречат!:)))

Докато десетки морски държави и правител-
ства, морски администрации, профсъюзи и кора-
боплавателни компании изпаднаха в пълен социа-
лен ступор (лат. Stupor – вцепененост, скованост, 
неподвижност) и бездействаха, търсейки оправ-
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дания, англичаните мислеха творчески и действа-
ха решително.

Photo of ship with shipping containers
(www.gov.uk, 9 July 2020)

На 9 юли 2020 година Великобритания стана 
домакин на Първата международна морска вирту-
ална среща на високо равнище (ниво министри), 
посветена на влиянието на COVID-19 върху смяна-
та на екипажите (First international maritime summit 
to address impact of COVID-19 on crew changes).

Причините за тази глобална морска среща 
са съвсем основателни - от общо 1.2 млн. души 
на море, над 200 000 са очакващите смяна мо-
ряци.

В срещата участваха Генералният секретар на 
IMO Китак Лим, Генералният секретар на ICS Гай 
Платен, представители на дузина държави – Вели-
кобритания, Германия, Гърция, Дания, Индонезия, 
Нидерландия (до 31.12.2019 Холандия), Норвегия, 
Обединени Арабски Емирства, Саудитска Арабия, 
САЩ, Сингапур, Филипините, Франция.

Както се вижда, за съжаление името на Ре-
публика България не фигурира сред участниците 
в този висш международен морски форум, който 
търси ефективни решения за смяна на корабните 
екипажи. Оставяме читателите да си обяснят са-
ми причините за този факт.

Бяха достигнати договорености за нови меж-
дународни морски мерки за отваряне на граници-
те за моряците и увеличаване рейсовете на кара-
бите и самолетите за репатриране на корабните 
екипажи.

Участниците в морската среща на висо-
ко равнище призоваха страните да предприемат 
действени решения и програми за отмяна на огра-
ниченията за придвижването на моряците, смек-
чаване на визовите препятствия и за приложение 
препоръките на IMO и МОТ. В резултат на пред-

приеманите мерки от срещата, моряците ще по-
лучат статут на ключови работници във всичките 
174 държави - членки на IMO и ще получат раз-
ширени права.

Представителите на 13-те държави, участни-
ци в срещата на високо равнище, приеха заключи-
телен документ, в който призовават националните 
правителства да предприемат мерки за решаване 
на проблемите при смяната на корабните екипажи 
и предоставяне на медицинска помощ.

С пълния текст на съвместното заявление мо-
жем да се запознаем на сайта на Департамента по 
транспорта на Великобритания – справка:

New international commitment to improve 
seafarers‘ rights

https://www.gov.uk/government/news/joint-
statement-of-the-international-maritime-virtual-
summit-on-crew-changes

(Published 9 July 2020)
https://www.gov.uk/government/organisations/

department-for-transport
3) Третият пример за подкрепа на моряците 

е свързан с Международната организация на труда 
(МОТ, International Labour Organization, ILO), коя-
то през 2019 година чества своята 100-годишнина, 
а през юли 2020 година проведе Глобалната вирту-
ална среща на върха относно Covid-19 и света на 
труда – Изграждане на по-добро бъдеще на труда. 
Форумът бе открит с изказвания на генералния се-
кретар на ООН г-н Антонио Гутереш, генералния 
директор на МОТ Гай Райдър, генералния дирек-
тор на Световната здравна организация д-р Тедрос 
Адханом Гебрейесус и президента на Конфедера-
ция Швейцария Симонета Сомаруга.

Справка:
COVID-19 and the World of Work ILO Global 

Summit on COVID-19 and the World of Work
ht tps : / /g lobal-summit . i lo .org/en/event /

constituents-day
1-2 and 7-9 July 2020
COVID-19 and the World of Work
Regional Events (1-2 July 2020)
ILO Constituents’ Day
Global Events (7-9 July 2020)
ILO Centenary Declaration for the Future of 

Work in the context of the pandemic.
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Абонамент ЗА СПИСАНИЕ  
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ЧРЕЗ български пощи  
С номер 1502 

https://nacionalna-sigurnost.bg

Този внушителен форум на високо равнище 
продължава да има широк международен отзвук. 
През 2020 година отбелязваме също така и 100 го-
дини от членството на България в Международ-
ната организация на труда и по този повод беше 
изпратен поздравителен адрес до форума от наша 
страна (mfa.bg).

Международната Морска Камара (ICS) ре-
ши да използва Глобалната виртуална среща на 
МОТ, за да привлече вниманието на участници-
те във форума и на всички правителства към фун-
даменталния проблем, породен от пандемията 
COVID-19 – блокирането на моряците в Океа-
на и затруднената смяна на корабните екипажи.

За целта Международната Морска Кама-
ра (ICS) призова моряците в знак на протест да 
пуснат корабните сирени в 12.00 часа на 8-и юли 
2020 година.

Справка:
The International Chamber of Shipping (ICS)
Shaping the fiture of shipping
https: / /www.ics-shipping.org/news/press-

releases/2020/06/30/global-shipping-fleet-to-sound-
horns-on-8-july-to-remind-governments-over-need-
for-urgent-crew-change

(Jun 30, 2020)
GLOBAL SHIPPING FLEET TO SOUND 

HORNS ON 8 JULY TO REMIND GOVERNMENTS 
OVER NEED FOR URGENT CREW CHANGE

Воят на корабните сирени точно в 12 часа на 8 
юли 2020 г. напомни на правителствата по света за 
кризата със смените на екипажите, която продължа-
ва четвърти месец.

Ще се вслушаме ли в моряшкия протест и 
тревожния зов на корабните сирени?

Дали в Република България морският про-
тест и посланията на нашите моряци в Океана, 
изпратени с воя на корабните сирени, достигна 
до кабинета, парламента и президента? Какъв е 
техният отговор?

Моряците и моряшките семейства очакват 
и се надяват на тяхната държавна помощ и под-
крепа!


