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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Увеличеният брой на транспортните средства и интензивността на 

корабоплаването повишават броя на произшествията и авариите, независимо 

от подобряването на техническите и експлоатационните характеристики на 

новостроящите се кораби и увеличеното използване на информационните 

технологии. Поради тези причини, въпросите, свързани с безопасността на 

корабоплаването, имат изключително актуално звучене. 

В днешно време институциите, свързани с морския бизнес, събират и 

съхраняват огромен обем информация. Цел на всеки съвременен ръководител 

е тази информация да заработи в услуга на процесите, които управлява. 

Прецизното изследване на възможностите за развитие на работния процес и 

подобряване на резултатите от него, дават на всяка организация важно 

конкурентно предимство. Въпреки, че повечето институции притежават 

цялата необходима информация за извършването на анализи, често пъти тя се 

оказва неподходящо структурирана или разпръсната.  

През последните десетилетия обемът и сложността на тази информация 

нарастват лавинообразно. В този смисъл, от изключително значение е бързия 

и точен анализ. Самият термин „анализ” представлява препратка към процеса 

на разделяне на даден обект на отделните му съставни части, които 

впоследствие се разглеждат и изследват една по една. Анализът е процес, при 

който събраните данни следва да се обработят и превърнат в полезна 

информация за вземане на решения. 

В дисертационния труд е използван специфичен подход, който не само 

изследва получената от морските институции информация, но и позволява 

нейното категоризиране на базата на предварително дефинирани критерии. 

След дефиниране на понятието „безопасност на корабоплаване” и 

методите за повишаването и, е представен анализ на аварийни ситуации в 

морския транспорт. Обърнато е внимание на два от иницииращите фактори, 

които са определящи за броя на авариите с кораби - трафика на 

корабоплаване и хидрометеорологичните условия. Поради тази причина се 

изследва навигационно хидрографската информация за безопасни условия на 

корабоплаване в морските пространства на Република България, базирана на 

измервания извършени от Отделение „Хидрографско осигуряване” към 

Хидрографска служба на ВМС. Показани са основните направления за 

движение на корабите в района на териториалното море на Република 
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България на базата на статистически данни, предоставени от Дирекция 

„Ръководство на корабния трафик – Черно море“ на ДП „Пристанищна 

инфраструктура“. Акцентът на изследването пада върху системата за 

навигационно осигуряване и системата за движение на корабите в морските 

пространства на Република България, които целят обезпечаване на 

безопасност на корабоплаването по българското Черноморско крайбрежие, 

по-добра защита на околната среда от замърсяване от кораби и намаляване на 

риска от инциденти. Изследвани са предложения за модернизация на 

системата от буйове и фарови станции, както и модел на нова система за 

разделно движение на корабите по българското Черноморско крайбрежие. 

Предложената промяна на СРД понижава вероятността за допускане на 

навигационни аварии посредством изнасяне на фарватерите извън зоните със 

сложни навигационни условия. В допълнение, регулира корабоплаването като 

повишава организационните възможности на националните системи за 

противодействие на замърсяванията на околната среда, предоставяйки 

значително увеличаване на времето им за реакция. Отдалечаването на 

трафика от бреговата ивица разкрива, също така, и възможност за естествено 

разграждане на евентуални нерегистрирани замърсявания, с което се 

намалява вероятността за отрицателно въздействие върху стопанската 

дейност и околната среда в крайбрежните зони. 

Разработката е предпоставка за преминаване към възможно най-

универсалното и подходящо решение, чрез което може да се анализира, 

визуализира и оптимизира разглежданата система. 

 

Главна научна цел на дисертационния труд е да се създаде 

концептуална рамка за определяне, поддържане и усъвършенстване на 

процеса на управление на безопасността в морските пространства в зоната на 

националните ни интереси.  

 

За нейното постигане се поставят следните научноизследователски 

задачи: 

1. Анализ на методологическите основи за създаване и развитие на 

предпоставки за изграждане, поддържане и усъвършенстване на 

интегрална среда на безопасност; 

2. Изследване на морски аварии в определени райони и причините за 

възникването им; 
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3. Проучване и предложение за модернизация на средствата за 

навигационно осигуряване по БЧК; 

4. Анализ на изградената система за разделно движение на корабите по 

БЧК – обосновка на теоретично ниво на необходимостта от 

предефиниране на присъщите й характеристики, съобразно възникнали 

нови условия и среда за приложение; 

5. Проектиране и анализ на модел за нова Система за разделно движение 

на корабите в териториалното море и вътрешните морски води на 

Република България. 

 

Съпътстваща задача представлява и реализацията на принципно нова 

концепция за интерактивна визуализация на резултатите получени чрез 

настоящия метод, като тези резултати се представят графично. 

 

Обект на изследване е процесът на управление на безопасността в 

морския транспорт. 

Предмет на изследването е проектиране на модел на нова СРД по БЧК и 

установяване на потенциала за реалното му приложение в практиката. 

 

За по-голяма целенасоченост, конкретност и задълбоченост на 

изследването, ще бъдат възприети следните ограничения: 

Ограничения, свързани с обекта на изследване. Поради факта, че 

разглежданата проблематика е изключително сложна и противоречива, 

обхващаща голям обем от въпроси, изследването ще бъде фокусирано само 

върху националните отговорности за изграждане и поддържане на система за 

безопасност на море. 

Ограничения, свързани с принципите на управление на 

безопасността. Поради различните модели на управление и избор на 

управленски решения, изследването ще се ограничи до получените от 

анализите и експериментите резултати, като допълнения на съществуващите 

и широко заложени класически стратегии и методи за анализ. По този начин 

се цели евентуалното подобряване на ефективността на наличните към 

момента управленски практики. 

Изследването е реализирано в условията на разработване на проект по 

обществена поръчка на ИАМА с предмет „Анализ на Системата за движение 

на корабите в териториалното море и вътрешните морски води на Република 
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България”, както и на предпроектно проучване за проектиране на „Система за 

наблюдение на морската среда за целите на безопасността и сигурността на 

корабоплаване”.  

 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

2.1. Структура и обем на дисертацията 

Структурата на дисертационния труд се състои от увод (3 страници), 

четири глави (общо 220 страници), заключение (2 страница), списък на 

използваните фигури и таблици (3 страници), списък със съкращения (2 

страници) и списък на използваните литературни източници (9 страници). В 

самостоятелен том са представени 24 приложения (77 страници). Основният 

текст съдържа 10 таблици, 90 фигури и 63 формули. Списъкът със 

съкращения съдържа 61 употребявани наименования (на български – 18, на 

английски – 43). 

 

 

2.2. Дисертационният труд има следното Съдържание: 

 

Списък на съкращенията 

Списък на фигурите и таблиците 

Увод 

 

Глава 1. Същност и основни характеристики на безопасността на 

корабоплаването  

1.1. Дефиниране на понятието безопасност  

1.2. Социален елемент в контекста на безопасността на корабоплаването  

1.3. Формиране на национална морска политика  

1.4. Морският транспорт и икономиката  

1.5. Стандартизация на безопасността в морския транспорт  

1.5.1. Международно-правна ангажираност  

1.5.2. Международни проекти и добри практики 

1.5.3. Електронни съобщения и система на съюза за морска 

информация и обмен (SAFESEANET)  

1.6. Осигуряване на безопасна експлоатация на корабите в световен 

аспект 

1.6.1. Строителство на първия в света тунел за кораби 

1.6.2. Финансиране за програма за развитие на автономни плавателни 

съдове 
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1.6.3. Русия изгражда перспективна автономна система в района на 

платформа „Приразломная“ 

1.6.4. Carnival откри свърхмодерен център за управление на флота 

1.6.5. Икономични кораби 

1.6.6. Първият ConRo съд, задвижван с LNG 

1.6.7. Совкомфлот поръча четири танкера, задвижвани с LNG 

1.6.8. Канал Кра – отвъд Панама и Суец 

 Изводи  

 

Глава 2.  Аварийни ситуации 

2.1. Особени условия на плаване  

2.2. Аварийни процеси  

2.2.1. Загуба на управление  

2.2.2. Модел на сблъскване 

2.2.3. Анализ на сблъсквания в пристанищата на САЩ  

2.2.4. Анализ на сблъсквания по проведени изследвания за японските 

фарватери  

2.2.5. Анализ на сблъсквания в пролив Дувър  

2.2.6. Анализ на аварии с норвежки кораби  

2.2.7. Анализ на риска  

2.3. Характеристика на Черноморския басейн  

2.3.1. Характеристика на българския черноморски бряг  

2.4. Статистически методи за изследване на аварийния процес и 

управлението на безопасността  

2.5. Интензивност на корабния трафик  

2.6. Въвеждане на система на разделно движение на корабите 

2.7. Информационна система за управление на трафика на плавателните 

съдове VTMIS 

 Изводи  

 

Глава 3. Повишаване на безопасността в Черноморския басейн 

3.1. Анализ на техническото състояние и характеристиките на буйовете, 

разположени в териториалните води и морските пристанища с 

национално значение на Република България 

3.1.1. Техническо състояние на СНО в района на Варна  

3.1.2. Техническо състояние на СНО в района на Бургас 

3.2. Анализ на характеристиките и оценка приложимостта на различни 

видове и типове сензори за добиване на необходимата информация 

за морската среда, за целите на безопасността и сигурността на 

корабоплаването  

3.2.1. Източници на позиционираща информация 
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3.2.2. Състояние на токозахранващите източници, контролерите и 

комуникационните модули 

3.3. Анализ на вида на предаваната информация от средствата за 

навигационно осигуряване (СНО) съгласно изискванията на IALA 

3.3.1. AIS СНО съобщения  

3.4. Съвременни образци морски и канални буйове 

3.5. Морските и канални буйове от системата за навигационно 

осигуряване спрямо изискванията на IALA и IMO 

3.5.1. Характеристика на буй-носителите 

3.5.2. Изисквания на IALA относно вида на придобиваната 

информация 

3.5.3. Интегриране на оперативната информация с информационната 

система, осигуряваща корабоплаването 

3.6. Възможности на комуникационните канали за предаване на 

оперативна информация от СНО 

3.6.1. Предимства и недостатъци на различните видове AIS СНО 

3.6.2. Анализ на предимствата и недостатъците на различните 

видове канали за предаване на данни от СНО 

3.7. Конструктивни концепции и технически решения за реализация на 

различните информационни канали  

3.7.1. Концепция за използване на AIS СНО с допълнителни средства 

за комуникация 

3.7.2. Концепция за използване на синтетични СНО 

3.7.3. Концепция с използване на реални AIS СНО в комбинация със 

синтетични 

3.8. Анализ на състоянието на бреговите фарови станции в отговорните 

райони на ТП „Пристанище Варна” и ТП „Пристанище Бургас”  

3.9.  Система за разделно движение на корабите 

3.10. Анализ на съществуващата Система за разделно движение на 

корабите  

 Изводи  

 

Глава 4. Изследване и анализ на модел на нова система за разделно движение 

на корабите по БЧК 

4.1. Проект за промяна на Системата за движение на корабите в 

териториалното море и вътрешните морски води на Република 

България  

4.1.1. Основни съображения за разработване на проект за изменение 

на Системата за движение на корабите 

4.1.2. Проект за изменение на система за движение в морските 

пространства 

4.1.3. Методология за създаване на нова система за движение 
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4.1.4. Подобряването на ефективността на корабоплаването с 

въвеждането на новата система за движение 
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III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В Първа глава “Същност и основни характеристики на 

безопасността на корабоплаването”, чрез разкриване на съвременната среда 

на безопасността в корабоплаването, се извърши изследване на: 

- безопасността на корабоплаването в реално време; 

- пряката зависимост между развитието на морския транспорт, 

включително и на безопасната му експлоатация, със състоянието на 

световната икономика; 

- част от възможностите за усъвършенстване на безопасни и екологични 

условия на работна среда в морския транспорт. 

 

Посочени са определения от различни автори за понятието 

“безопасност”. Подчертано е, че всеки от тях набляга на определена част от 

формираните дефиниции. Безопасността на корабоплаване се разглежда 

предимно като системно явление. 

Изграждането на такава система в световен мащаб има своята история и 

фактология. През годините развитието и поддържането на ефективен морски 

транспорт се е превърнало в приоритет за всяка морска държава. [150] Над 

90% от международните превози на товари се извършват по море.[142] С 

нарастване на международната търговия по море, се увеличават мерките и 

мероприятията, предприети за повишаване безопасността на 

корабоплаването, опазване на човешкия живот и здраве на море и 

предотвратяване замърсяване на околната среда. 

Появява се необходимост от оценяване на съществуващата система за 

безопасно плаване, както и разкриването на възможностите за нейното 

подобряване. Въпреки предприетите дeйствия по повишаване мерките за 

безопасност на корабоплаването - инцидентите на море все още причиняват 

много човешки жертви и материални загуби. 

Подчертано е, че повратен момент в историята на изграждане на 

регулирани правила за безопасност в морския транспорт е създаването на 

Международната морска организация (ІМО). [167] Една от главните й цели е 

„да насърчи и улесни приемането на възможно най-високите стандарти по 

отношение на морската безопасност”. 

Общовалидни принципи и термини, касаещи глобалната система за 

безопасност на море, са представени и чрез Международният кодекс за 
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управление и безопасна експлоатация на кораби и предотвратяване на 

замърсяване (ISM Code, 1993 г.).[166] Отчитайки, че търговски кораби се 

експлоатират в най-широк диапазон от условия, Кодексът си поставя за цел 

да осигури единен международен стандарт за тяхната безопасна работа и за 

предотвратяване на вредните влияния върху природната среда. 

На своята осемдесет и първа сесия (май 2006 г.), Комитетът по морска 

безопасност (The Maritime Safety Committee - MSC) преглежда доклад за 

проучване на въздействието и ефективността на ISM кодекса. Докладът е 

изготвен от група независими експерти, избрани от администрации, 

организации, академии и от корабоплавателната индустрия. Въз основа на 

събраните данни, групата е заключила, че където ISM кодексът е приет като 

стъпка към ефективност на културата на безопасност, са очевидни 

положителни ползи. [163, 61] 

Все по-ясна става нуждата от цялостен подход към методите за 

усъвършенстване на мерките за безопасност в корабоплаването и за тяхното 

налагане. [123, 167] Израз на европейските измерения на новата морска 

политика е създаването на интегрирано звено - Европейската агенция по 

безопасност на корабоплаването (EMSA).  

Морският транспорт, разглеждан като система, е пряко свързан с 

икономиката, външната политика, екологията, образованието и военната 

доктрина на държавата.  

Проследено е влиянието на социалния елемент в контекста на 

безопасността на корабоплаването. Според различните статистики, между 75 

и 96% от инцидентите по море са причинени от невнимание или недобра 

преценка.  

Поради тази причина, целта на всяка корабна компания по света е да се 

сведе до минимум риска от човешки грешки, допринасящи пряко или косвено 

за нещастни случаи или замърсяване на околната среда.  

В доклад на Международният съюз на морските застрахователи (IUMI) 

се подчертава, че през 2008 година всяка седмица са се случвали средно по 

два инцидента. Всеки от тях е причинил загуби на стойност от над 17 

милиона долара и отрицателен икономически ефект за 85 милиона. За 

изминалите 2015г и 2016г, IUMI съобщава, че броят на инцидентите, 

възникнали под влияние на фактора „човешка грешка“, расте. [93] 

Предпоставка за тотални загуби през 2015г се посочват и 

хидрометеорологичните условия, в които попадат плавателните съдове. 
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През 2014 г. в Австралия, на 15-тата Генерална асамблея на 

Международната асоциация на морските университети (IAMU), се прие 

обръщение към IMO за влиянието на човешкия фактор върху безопасността 

на корабоплаването и схващанията на Асоциацията за тълкуването на този 

проблем. Голям брой подпомагащи системи като GPS, ARPA, AIS или ECDIS 

бяха въведени, с цел намаляване на авариите на море и увеличаване на 

ефективността и производителността на търговските съдове. [143, 72] Броят 

на инцидентите по море, обаче, все още е на постоянно високо ниво, дори при 

наличието на всички подобрения на съвременните кораби.  

Акцентирайки върху момента за елиминиране влиянието на този фактор, 

много кораби компании се насочиха към повишаване на квалификацията на 

екипажите чрез специализирани курсове, провеждани на брегови тренажорни 

комплекси. 

 

В дисертационния труд е обърнато внимание на стратегията за развитие 

на транспортната система на Република България. [191] Посочени са два от 

стратегическите приоритети на транспортния сектор, а именно: 

 Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху 

околната среда и здравето на хората; 

 Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на 

транспорта. 

 

В допълнение е посочено, че транспортът е икономически сектор с 

голямо социално значение. [19] Стойността, която имат морските 

пространства за социално-икономическото развитие на Европа, налага 

съгласуването на целите на транспортната политика с тези на интегрираната 

морска политика за Европейския съюз. Европейският съюз насърчава ръста 

при морския транспорт чрез редица мерки, включващи модернизация на 

инфраструктурата, хармонизация на оборудване и процедури, подобряване на 

морската безопасност и опазване на морската околна среда.  

В стратегическите си цели, Европейската комисия заявява конкретната 

нужда от всеобхватна морска политика [162], целяща развитието на 

процъфтяваща морска икономика в условията на безопасно и екологично 

корабоплаване.  

Конкретизирани са двете основни задачи на морския транспорт в 

структурата на икономиката - съдействие за изграждането на държавния 
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суверенитет чрез поддържане на националните корабоплавателни компании, 

пристанища, изграждане на инфраструктурни обекти, радио-комуникации, 

морски туризъм, опазване на околната среда;  и увеличаване на приходите от 

извършените превози на товари и прираст в обработката на товари в 

българските пристанища. Контейнерните превози по море са се утвърдили 

като водещ метод за транспортиране на товари и бележат постоянен ръст 

както в Световен мащаб, така и в Черноморския регион. За изминалата година 

2 460 028 TEU са обработени в контейнерните терминали в България, Русия, 

Румъния, Украйна и Грузия. [183] Общото увеличение на контейнерния 

товарооборот в басейна спрямо предходната година е от 9,63%, като за 

България се отчита увеличение от 4,65%, за Украйна – 30,66%, за Румъния – 

4,71% и за Русия – 7,52%. 

 

Морската безопасност се гарантира от прилагането на правилата на 

морското право, което от своя страна се определя като съвкупност от правни 

норми, принципно отразяващи волята на субектите на морското право с цел 

развитие на международните отношения, усвояване на морските ресурси в 

полза на цялото човечество и опазване на морската среда. Осигуряването на 

приемливо ниво на безопасност е разгледано като критично условие за 

функционирането на корабоплаването. Въвеждането на редица международни 

изисквания, задължаващи корабособственици и мореплаватели да повишат 

ефективността на морската безопасност, доведе до извода, че е необходима 

стройна система от правила, регламентиращи постигането на тази цел.  

За целта на навигационното осигуряване на корабоплаването и 

опазването на човешкия живот на море, към Организацията на Обединените 

нации са създадени няколко организации, които да се занимават с тези 

въпроси и да създават международните правила и изисквания за осигуряване 

на безопасно корабоплаване. 

Всяка от тези международни организации е изработила свои конвенции, 

които се приемат и ратифицират от правителствата на съответните държави. 

Международно-правната ангажираност на страната ни за осигуряване на 

безопасно корабоплаване включва участие в редица международни 

инициативи, касаещи дейността на търговския флот и обслужващите го звена, 

по-важни от които са: Конвенция на ООН по морско право, 1982 г., 

Конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS/72), 

Конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка на персонала 
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(STCW/78”95), Международен кодекс за управление на безопасността (ISM 

Code), Международните правила за предпазване на съдовете от сблъскване 

(COLREG/72), Конвенция за предотвратяване на замърсяване от кораби 

(MARPOL), Международния код за сигналите (International Code of Signals), 

Международната конвенция за товарните водолинии (Load Line Convention 

1966); Международната конвенция за спасяване (Salvage Convention 1989), 

Конвенцията за сателитни свръзки (INMARSAT), 25 актуални морски 

трудови конвенции на Международната организация на труда (ILO), 

регионалните меморандуми за сътрудничество по контрола на съдовете в 

пристанище (напр. Черноморски) и др.  

Като възможност за получаване, съхраняване и обмен на информация за 

целите на морската безопасност, пристанищната и морската сигурност, 

опазването на морската среда и ефикасността на морското движение и 

морския транспорт, е разгледана системата на Европейския съюз (ЕС) за 

обмен на морска информация SafeSeaNet. 

Специално внимание е обърнато на международни проекти и добри 

практики , а именно: проект Морски навигационни и информационни услуги 

(MarNIS), Кодекс за морска безопасност на пристанищата в Нова Зеландия и 

Насоки за оценка на риска и системи за управление на безопасността в 

пристанищата на Нова Зеландия, Кодекс за морска безопасност на 

пристанищата в Обединеното кралство и Ръководство за добри практики в 

пристанищните морски дейности, Ръководство за разработване и прилагане 

на пристанищна система за управление на безопасността, здравето и околната 

среда.  

В заключение на Първа глава, са описани примери за безопасна и 

екологична експлоатация на корабите в световен аспект. 

 

На основа изложеното до тук, могат да бъдат направени следните по-

важни изводи: 

- Глобалният характер на морския транспорт, глобализира проблемите с 

неговата безопасна експлоатация и тяхното разрешаване.  

- Развитието на морският транспорт е в пряка зависимост от развитието на 

световната икономика.  

- Пасивното участие в международни организации и формалното 

изпълнение на съюзните задължения не са достатъчни за разрешаване на 

съществуващите проблеми с безопасността в морския транспорт. 
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- Съвременното корабоплаване се характеризира с непрекъснато 

повишаване степента на техническото оборудване на корабите и скорост на 

плаване, което води до повишаване изискванията за безопасността на плаване 

и опазване на човешкия живот на море, както и опазване на моретата и 

океаните от замърсяване. 

 

Въпреки предприетите дeйствия по повишаване мерките за безопасност 

на корабоплаването и въвеждането на условия за безопасна експлоатация на 

корабите, инцидентите на море все още вземат много човешки жертви и 

застрашават околната среда от замърсяване. Поради тази причина е 

необходимо анализиране на  инцидентите в морския транспорт с цел 

разкриване на възможностите за ограничаване на неопределеността в тяхното 

възникване. 

 

Втора глава “Аварийни ситуации” е посветена на особените условия 

на плаване. При наличие на такива, за даден етап от изпълнение на рейса 

съществува реална и непосредствена заплаха за човешкия живот на море, а 

това означава и цялостна заплаха на безопасността на кораба. 

 Към особени условия на плаване [173] се отнасят:   

 плаване в теснини;   

 влизане и излизане от пристанище;   

 плаване с пилот (лоцман);   

 в зона на действие на система за управление трафика на корабите 

(управление движението на корабите);   

 при ограничена видимост;   

 в системата на разделно движение на корабите;   

 в щормови условия. 

 

В настояще време, за осигуряване на навигационна безопасност при 

плаване в теснини, се прилагат електронни системи за изобразяване на карти 

и информация – ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). В 

края на 90-те години, Международната морска организация (IMO) утвърди 

тези системи като изискване за осигуряване на безопасността на 

корабоплаването и прие стандарт за техните електронни и картографски 

характеристики. 
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Непрекъснатото увеличение на интензивността на корабоплаването и по-

специално на трафика в районите на пристанищата и подходите към тях, 

налага повишаване на изискванията към предварителното планиране и 

изпълнение на плана за прехода. [66, 83, 92] Подхода към пристанище, освен 

че се явява район със стеснени условия на плаване, има и още някои 

специфични особености. В тези райони действа системата за управление 

движението на кораба (СУДК). 

Като правило, на подхода към пристанищата се организира система за 

разделно движение на корабите (Traffic Separation Scheme, TSS), т.е. за  

разделяне на насрещните потоци на движение. Системата цели повишаване 

сигурността на човешкия живот на море, осигуряване безопасност на 

корабоплаването, по-добра защита на околната среда от замърсяване от 

кораби и намаляване на риска от произшествия в корабоплаването.   

Правилата за плаване в районите с разделно движение, от гледна точка за 

безопасността от сблъскване, се определят с МППСM-72 (правило 10). 

Корабите са длъжни да следват курс, съответстващ на направлението на 

полосата на движение. 

Плаването в особени условия изисква задълбочена подготовка, оценка на 

всички опасности и рискове [177, 100], които могат да възникнат по време на 

прехода, включително риска от загуба на управление на кораба. 

При осъществяване на своите дейности, морската транспортна система 

преминава през опасни ситуации, дължащи се на рисковете от нежелани 

инциденти и аварии. [35] Иницииращото събитие и свързаните фактори на 

оперативните, природните и технологичните аспекти, създават т.нар. мрежа 

от случайности, водеща до авария.  

Според Svein Kristiansen [115], вероятността за възникване на сблъскване 

се определя като резултат от произведението на вероятността за загубване на 

управление на кораба Pc и вероятността за загубване на управление върху 

възникнало произшествие Pi: 

 

(2.2)                                                      𝑃𝑎 =  𝑃𝑐 ·  𝑃𝑖 

 

Ако изложеният на удар кораб има Nc прехода на определен фарватер, 

очаквания брой сблъскания за единица време е: 

 

(2.3)                                                 𝑁𝑎 =  𝑃𝑐 ·  𝑃𝑖 ·  𝑁𝑒 
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Сблъскването между два движещи се кораба се различава в зависимост 

от характера на взаимното им сближаване - на контра-, пресичащи се или 

догонващи се курсове. Тези ситуации се моделират по различен начин, 

независимо от еднаквостта на основния подход. Поради тази причина са 

описани и трите модела. 

Анализирани са сблъсквания на кораби в различни пристанища и 

фарватери. От проведените изследвания се стига до извода, че основните 

иницииращи фактори за сблъсквания и засядания, са навигационна 

недостатъчност, външни условия (лоши хидрометеорологични условия, 

ограничена видимост и др.) и недостатъци, произтичащи от персонала.  

На база направения извод, е представена характеристика на 

Черноморския басейн. Релефът на морето в основни линии е сходен с релефа 

на окенските басейни. Разгледана е и характеристиката на българския 

Черноморски бряг. Климатичните особености на района, оказвайки 

съществено влияние на хидрологичния режим, също са обект на изследване.  

Представени са данни за атмосферното налягане в района на Бургас и 

Варна. 

 

 
Фиг. 2.7. Атмосферно налягане, ХМС Бургас [65] 
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Фиг. 2.8. Атмосферно налягане, ХМС Варна [65] 

 

Географското положение на Черно море дава възможност за 

придвижване над него на въздушни маси от почти всички посоки. От 

северозапад, запад и югозапад нахлуват въздушни маси откъм Атлантически 

океан и Средиземно море, както и континентални въздушни маси (тропически 

откъм югозапад и на най-умерените ширини от северозапад). От север, 

североизток и югоизток нахлуват само континентални въздушни маси: 

арктичен въздух, въздух от умерените ширини и тропически въздух.  

На разпределението на средните годишни температури влияние оказват 

географското разположение, доминиращите течения и релефът на брега. С 

отдалечаването от брега средните годишни температури се изменят 

сравнително малко.  

 

 
Фиг. 2.11. Максимална и минимална температура на въздуха за 

денонощие, ХМС Варна [65] 
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Фиг. 2.12. Максимална и минимална температура на въздуха за месец, 

ХМС Варна [65] 

 

Районът на Черно море се отличава с голяма ветровитост от близката 

суша. 

През зимата преобладаващи ветрове над морето са северните, 

североизточните и северозападните. Във Варна през студеното полугодие 

преобладават северозападните, а през топлото – източните ветрове. 

 

 
Фиг. 2.19. Средна скорост на вятъра, ХМС Варна [65] 
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Фиг. 2.20. Средна скорост на вятъра, ХМС Бургас [65] 

 

 

Режимът на теченията в Черно море се формира под влияние на 

въздействието на вятъра, разпределението на плътността на водата, 

очертанията на бреговете и характера на релефа на морското дъно. 

 

 
Фиг. 2.22. Схема на повърхностните течения в Черно море 
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Силата на вълнението, височината на вълната и нейната скорост зависят 

от силата на вятъра, неговата продължителност и от разгона на вълната. 

 

 
Фиг. 2.25. Повторяемост степента на вълнението [65] 

 

Авариите са резултат от сложни системни взаимодействия, свързани 

освен със състоянието на околната среда, но и с дейността на операторите. 

Част от управлението и дейността на всяка корабна компания е изпълнението 

на превантивни и ограничаващи негативните последствия дейности. 

Необходимо е да се представи начина на определяне на тези дейности и 

контрола за тяхното изпълнение в съответствие с факторите на 

неопределеността. 

Svein Kristiansen [115] представя честотата на реализация на авариите 

чрез AFR (Accident Frequency Rate), в система от свързани параметри на 

стандартизирана дейност (S): 

 

(2.33)                                                𝐴𝐹𝑅 =  
𝐷𝐼

𝐸𝑀𝑃 .  𝐴𝐻
. 𝑆 

 

където:  

DI - брой трудови злополуки или аварии за година; 

EMP - брой заети лица; 

AH – средно годишно работно време за един служител; 

S - работни часа на година. 

 

Интуитивният метод за оценяване на вероятността за реализация на 

авария използва оценката на честотата на реализация посредством 
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статистически отчитани критерии - брой кораби, подложени на риск за една 

година експлоатация. [34] Ето защо, очаквания брой аварии с кораби за 

единица време на даден фарватер се изчислява с израза:  

 

(2.34)                                                       𝐶 =  𝜆 ·  𝑁 

 

където: 

 C - очакван брой аварии на даден фарватер за единица време; 

  λ - брой аварии на корабни преминавания по фарватера; 

 N - брой корабни преминавания за единица време. 

 

Математическото представяне на плаването на кораба изисква неговото 

определяне под формата на преход през последователност от фарватерни 

участъци. [115] Следователно, очаквания брой аварии от сблъсквания на m-

тия фарватерен участък се представя като:  

 

(2.35)                                       𝐶𝑚  =  𝜆𝑚  ·  𝑁 = 𝑃(𝐶)𝑚  · 𝑁 

 

където:   

 Cm - очакван брой аварии от сблъсквания за единица време на m-тия 

фарватерен участък; 

 P(C)m - вероятност за възникване на авария от сблъскване при 

преминаване през m-тия фарватерен участък. 

 

Движението на кораб по фарватер с ограничени размери при липса на 

други движещи се кораби е застрашено от излизане на брега и засядане на 

кораба. [73] Поради тази причина е представен модел на засядане на кораб 

във фарватерен участък. Разглежданият сценарий отбелязва, че подобреният 

модел на засядане трябва да отразява разпределението на трафика на 

корабоплаване.  

Обърнато е специално внимание на трафика на корабите, плаващи в 

териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа 

зона на Република България. Отбелязано е влиянието от въвеждане на 

система на разделно движение на корабите. Прилагането на системата за 

разделно движение и в морските пространства на Република България е с цел 

повишаване сигурността на човешкия живот на море, осигуряване 
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безопасност на корабоплаването, по-добра защита на околната среда от 

замърсяване от кораби и намаляване на риска от произшествия в 

корабоплаването. Услугите, свързани с организиране движението на корабите 

с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария, са 

представени в рамките на системата за управление на трафика и 

информационно обслужване на корабоплаването. 

 

В съответствие с изложеното до тук, могат да се направят следните по-

важни изводи: 

- Броят на авариите с кораби е пропорционално на трафика на 

корабоплаване в даден район. 

- Един от основните, иницииращи фактори за появата на аварийни 

ситуации, са хидрометеорологичните условия. 

 

За безопасно корабоплаване и защита на морската среда от замърсяване 

не е достатъчно изграждането на система за управление на трафика и 

информационно обслужване на корабоплаването. Необходимо е и 

осигуряването на надеждна и рентабилна мрежа от СНО, както и адекватна 

система за движение на корабите в националните морски пространства. 

 

Анализа на средствата за навигационно осигуряване по българското 

Черноморско крайбрежие, е представен в Трета глава “Повишаване на 

безопасността в Черноморският басейн”. С цел повишаване точността на 

навигацията и безопасността на корабоплаването[3], се осигурява и поддържа 

правилното функциониране на средствата за навигационно осигуряване на 

корабоплаването в териториалното море на Република България.  

Описано е техническото състояние на СНО в района на Варна и Бургас.  

Анализирани са характеристиките и е оценена приложимостта на 

различни видове и типове сензори за добиване на необходимата информация 

за морската среда за целите на безопасността и сигурността на 

корабоплаването. В препоръките на Международната асоциация на фаровите 

служби и спомагателните средства за навигация (International Association of 

Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, IALA), отнасящи се до 

оборудването на СНО, се дава възможност като източници на позиционираща 

информация да се използват следните системи [104]: 

- Глобална позиционираща система GPS Navstar; 
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- Глобална спътникова навигационна система ГЛОНАСС; 

- Комбинация от двете посочени по-горе системи; 

- Радиосистема за далечна навигация Loran – C; 

- Радиосистема за далечна навигация Чайка; 

- Интегрирана навигационна система; 

- Глобална спътникова навигационна система Galileo; 

- Вътрешна позиционираща система. 

 

Като източник на захранване за светлините, комуникационното и др. 

електронно оборудване в СНО, обикновено се използва акумулаторна 

батерия. Нейният капацитет трябва да е съобразен с консумацията на цялото 

електронно оборудване при различните режими на работа. Съвременните 

СНО използват слънчева енергия за зареждане на батериите през светлата 

част на денонощието. Затова акумулаторните батерии се комплектуват с 

подходящи фотоволтаични панели, както е показано на фиг. 3.1. 

 

 
Фиг. 3.1. Токозахранващи източници на съвременен буй – акумулатори и 

фотоволтаични панели 
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Използването на функционалните възможности на Автоматизираната 

идентификационна система AIS в системата от средства за навигационно 

осигуряване предоставя много предимства както за бреговите служби, 

осигуряващи безопасността на корабоплаването в крайбрежните райони и 

пристанищата, така и за екипажите на плавателните съдове. Системата 

подобрява безопасността на корабоплаването чрез повишаване на 

ефективността на откриване и визуализиране на СНО при всякакви 

метеорологични условия и в райони, скрити за радиолокационно и/или видео 

наблюдение. 

Използването на AIS СНО предоставя на администрацията, отговаряща 

за оборудването на водните пътища, някои важни предимства и улеснения, 

като: 

- дистанционно наблюдение на състоянието на СНО; 

- проследяване на СНО, които са се отклонили от предварително 

зададената позиция; 

- подпомагане на идентификацията на кораби, предизвикали 

сблъскване и поражения на СНО; 

- събиране на информация за техническото състояние на СНО в 

реално време или с минимално закъснение; 

- дистанционна промяна на някои от параметрите на СНО; 

- събиране на статистическа информация за надеждността на 

оборудването на СНО; 

- разширяване на района за AIS мониторинг на корабния трафик; 

- улеснения при временно маркиране на райони с новопоявили се 

навигационни опасности и / или временни промени в схемите за 

разделно движение чрез използването на виртуално СНО; 

- следене на състоянието на друго навигационно оборудване в 

района; 

- резервиране и установяване на непрекъсваем режим на работа на 

основната брегова система от базови AIS станции. 

 

Имайки предвид тези фактори, тенденцията е всички СНО в 

териториалните води на Р. България да се оборудват с AIS устройства и/или 

функционалности, както и със средства за дистанционно управление и 

контрол.  
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Буйовете се дефинират още като главни плаващи средства за навигация, 

като по-често те са светещи или несветещи без инсталирана светлина на тях. 

Тези типове навигационни средства са специално уредени от Ситемата от 

Морски Плаващи знаци „ IALA“. Характеристики на съвременни буйове на 

различни фирми-производители са представени в Приложение 3.5. 

 

Според съвременните и перспективни изисквания на IALA, една 

съвременна система от СНО трябва да има възможности за събиране и 

предаване на следната информация: 

- Идентификация на всяко СНО (в съответствие с Анекс 4 на ITU-R 

M585-5 [103]); 

- AIS информация, изпратена със съответните съобщения, включително 

информация за хидро-метеорологичната обстановка в околността на СНО; 

- Състояние на светлинния източник (дали е включен или изключен, 

какви са стойностите на приложеното напрежение и консумирания ток); 

- Напрежение на акумулатора (за тези СНО, които се захранват с 

акумулаторни батерии); 

- Информация за местоположението на СНО (географски координати с 

висока точност, осигурени от вградения приемник на позициониращата 

система); 

- Показанията на брояча за въртящи се светлини; 

- Алармен сигнал за проблем със светлинния източник; 

- Алармен сигнал за отместване от фиксираната позиция (за плаващи 

СНО); 

- Алармен сигнал за навлизане в охраняема зона (за плаващи СНО); 

- Алармен сигнал за ниско или за високо захранващо напрежение (извън 

допустимите граници); 

- Алармен сигнал за повреда в захранващия източник; 

- Алармен сигнал за несанкциониран достъп. 

 

Предложено е системата от СНО да бъде интегрирана с 

информационната система за управление на трафика на плавателните съдове 

на Р. България – VTMIS, с цел обмен на оперативна информация за 

местоположението и състоянието на СНО. Свързването на двете системи се 

извършва на ниво сървъри и цели обменът на оперативната информация да се 

извършва в реален мащаб на времето. Свързването между главния сървър и 
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AIS системата на VTMIS се извършва през AIS сървъра на VTMIS. В 

зависимост от техническите възможности, връзката може да бъде изградена 

или през вътрешната мрежа на VTMIS, или през Интернет посредством 

използване на криптиран VPN. 

 

 
Фиг. 3.5. Обща схема на СНО с оборудване за събиране и предаване на 

информация според съвременните и перспективни изисквания на IALA 

 

Използването на AIS СНО може да бъде извършено по три различни 

начина, в зависимост от мястото на излъчващата станция и наличието на 

физически буй: 

- Реални AIS СНО; 

- Синтетични AIS СНО; 

- Виртуални AIS СНО. 

 

Необходимата пропускателната способност на канала за данни зависи от 

обема на предаваната информация и темпа на обновяване на данните. Ако 

обемът на предаваната информация в битове с обозначи с IB, а темпът на 

обновяване в секунди с to , то необходимата пропускателна способност в bps 

(битове в секунда, bits per second) на канала може да се определи като: 
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(3.1)                                                           
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S B     

 

Използването на съществуващата AIS инфраструктура за предаване на 

допълнителни данни от СНО е възможно единствено при използване на 

реален AIS СНО с монтирани AIS модули на всички буйове.  

Възможностите за предаване на посочената информация включват УКВ 

радиоканал (VHF Data Link, VDL), използване на клетъчната комуникационна 

мрежа за обмен на пакети от данни GSM/GPRS, на кабелна локална мрежа 

LAN или на безжична WiFi. На фиг. 3.6. е показана концепцията, използваща 

всички възможни комуникационни канали за предаване на горепосочената 

информация.  

 

 
Фиг. 3.6. Концепция за използване на AIS СНО [146] 

 

Според тази концепция всички СНО, които са оборудвани с AIS, приемат 

сигнали от Глобална спътникова навигационна система (в случая GPS) за 

определяне на своята позиция и за синхронизация на времевите интервали за 

предаване, събират и друга информация, в зависимост от предназначението 

си, след което я предават по различни комуникационни канали. 
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При описаната концепция за използване на AIS СНО с допълнителни 

средства за комуникация е възможно да възникнат някои проблеми, свързани 

с използването на времевите слотове, особено в райони с висока 

концентрация на СНО, както и с цената на оборудването. Тези проблеми 

могат да бъдат избегнати с използване на синтетични СНО, както е показано 

на фиг. 3.7.  

 

 
Фиг. 3.7. Концепция за използване на синтетични СНО 

 

Тази концепция предполага наличието на СНО, които разполагат с 

високоточна позиционираща система и всички останали сензори, както и 

комуникационен модул GPS/GPRS за осигуряване на връзка със системата. 

Цялата информация за местоположението и състоянието на СНО в района се 

изпраща до една AIS базова станция, която предава по VDL информацията за 

местоположението на СНО, в т.ч. реални и/или виртуални до корабите в 

околността. Времезакъснението в този случай е пренебрежимо-малко и може 

да се приеме, че работният режим е почти в реално време (Near real time). 

 

Възможно е комбинирано използване на реални СНО, оборудвани с AIS 

транспондери и на синтетични СНО, както е показано на фиг. 3.8.  
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Фиг. 3.8. Концепция с използване на реални AIS СНО в комбинация със 

синтетични 

 

Този подход обединява предимствата на двете концепции и може да бъде 

прилаган при определени обстоятелства, които налагат да се направи 

компромис по отношение на цената. 

 

Освен надеждна система от СНО, безопасността на корабоплаването в 

морските пространства на Република България се осигурява и от системата за 

разделно движение на корабите. Международната транспортна система се 

развива динамично и това дава отражение върху интензивността на корабния 

трафик. Динамично се развива и антропогенната дейност на море, като 

съществени изменения се очакват с началото на функциониране на 

офшорната промишленост в НМП на Република България, както и проектите 

за пренос на енергоносители. Представеното до тук е достатъчно условие за 

изследване на съществуващата СРД за адекватното й приложение. 
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Фиг. 3.9. Система за разделно движение на корабите в морските 

пространства на Република България 

 

За оценяване на системата за разделно движение на корабите, се ползва 

система от критерии. Те са формулирани на базата на решаваните от СРД 

задачи: 

1. Безопасно плаване на корабите, в това число и безопасно маневриране 

при разминаване, изпреварване и всякакви възможни ситуации. 

2. Надежден контрол на трафика от упълномощените брегови и с морско 

базиране платформи. 

 

СРД служи за регулиране на трафика с цел осигуряване на удобство в 

процеса на експлоатация на морските пространства на държавата и по този 

смисъл могат да се формулират следните допълнителни задачи: 

3. Осигуряване на морската икономическа дейност на държавата. 

4. Осигуряване на удобство и съвместимост в различните морски дейности. 

 

Представен е анализ на съществуващата система за разделно движение 

на корабите в морските пространства на Република България спрямо 

дефинираните критерии.  

Отбелязано е, че действащата система за разделно движение е построена 

прекалено близо до бреговата ивица, като по този начин се налагат строги 
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времеви ограничения по отношение на времето за реакция при констатиране 

на опасност от замърсяване. Прекомерната близост на действащата система за 

разделно движение многократно повишава вероятността за замърсяване на 

бреговата ивица, поради характерните повърхностни течения и силно 

ограниченото време за реакция при констатиране на опасност. Системата  

създава условия за бързо достигане на нефтените замърсители до бреговата 

зона, плажните ивици, критичната инфраструктура, мидените ферми и други 

защитени зони. 

Посочено е, че СРД е изцяло разположена в териториалното море, като 

минималната отдалеченост от бреговата черта създава естествени условия за  

възникване на опасности за загуба на човешки живот при сблъскване между 

кораби, пожари, опасност за засядане и/или потъване. 

Освен това, разположението на СРД е в конфликт с маршрутите на 

риболовните кораби и корабите за развлечения и морски спортове, както и с 

потенциални проекти за развитие на икономиката. 

 

Недостатъците, причинявани от районите за подводна дейност с учебни 

интереси и подводен туризъм, при осигуряването на безопасността и 

сигурността за системата за движение в морските пространства на държавата, 

са: 

- СРД е разположена в близост до такива райони, което води до 

повишаване на нивото на риска от авария или инцидент при грешка в 

определянето на точността на мястото на кораба или загуба на 

управлението му; 

- възможност за злонамерени, умишлени, незаконни действия от страна на 

водолази в такива райони, насочени против преминаващия наблизо 

морски трафик; 

- наличие на водолази, извършващи подводен риболов, незаконни 

археологически дейности и любителски потапяния, действащи в 

нарушение на изискванията на Наредба № Н-7 от 12 юни 2008 г. за 

извършване на водолазна и друга подводна дейност водолазна и 

подводна дейност; 

- липса на автоматизирана информационна система, следяща движението 

на малки плавателни съдове, получаваща автоматизирана информация за 

начало и край на подводна дейност или за заставане на котва и спиране 

на дрейф и определяща по въведени признаци поведението на някои 
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плавателни средства, което предоставя възможност за допълнителна 

визуална или техническа проверка и контрол; 

- липса на оценка на риска за безопасността в районите за подводна 

дейност с учебни цели и подводен туризъм от инциденти, предизвикани 

от кораби, плаващи в системата за движение; 

 

Основавайки се върху проведените изследвания, се обособяват следните 

по-важни изводи: 

- Фаровете, навигационните знаци и светлини по българското 

черноморско крайбрежие са в добро конструктивно състояние, но би следвало 

поетапно да бъдат модернизирани със съвременни светлини и оборудвани със 

системи за дистанционно наблюдение и контрол на работните параметри. 

- Модернизацията на системата от СНО ще удовлетвори потребностите на 

корабоплаването в районите на Черноморските пристанища, на пилотските 

служби и на службите, поддържащи системата от буйове и други СНО от 

високоточна навигационна информация, свързана с безопасността на 

корабоплаването. 

- Необходимо е да се извърши генерална промяна на зоните на СРД на 

корабите, насочена към компенсиране на идентифицираните слаби страни. 

Изследването се съсредоточава върху необходимостта от модел на нова 

система за разделно движение на корабите по българското Черноморско 

крайбрежие. 

 

В Четвърта глава “Изследване и анализ на модел на нова система за 

разделно движение на корабите по БЧК” са изложени основните 

съображения за разработване на проект за изменение на съществуващата 

система за разделно движение на корабите.  

Предложението за СРД обхваща осем части, от които три кръгови 

движения. Системата определя задължителните маршрути на корабния 

трафик към и от пристанища Варна и Бургас. 

Преобладаващият трафик на товарни кораби и танкери от и към 

пристанища Варна и Бургас, към и от пролив Босфор - преминава през 

действащата система за разделно движение. Предлаганата промяна не се 

отразява върху ефективността на корабоплаването на тези кораби, тъй като 

общата дължина на маршрута не се променя съществено. Единичните кораби, 

плаващи в направлението Варна – Босфор извън действащата система за 
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разделно движение, след направените промени подхождат директно към зона 

за кръгово движение също без промяна на дължината на маршрута. 

Двупосочните пътища включват подходите към пристанищата Варна и 

Бургас, както и към пристанищните терминали Балчик и Несебър. 

Двупосочният път за подход към пристанищен терминал Балчик съвпада със 

статистически установените маршрути на корабите, плаващи в направлението 

Балчик-Босфор и е най-краткия път. Двупосочният път за подход към 

пристанищен терминал Несебър значително съкращава дължината на 

маршрута по направление Несебър-Босфор в сравнение с действащата 

система от ПК.  

Районите в предложението за промяна на съществуващата СРД, 

забранени за заставане на котва, за риболов с придънни средства, за подводни 

и драгажни работи, за придънно тралене и за взривове - не променят 

ефективността на корабоплаването. 

Предложението за промяна на съществуващата СРД дава свобода на 

корабоплаването в крайбрежните зони, при спазване изискванията на 

Международните правила за предпазване от сблъскване на море – COLREGS 

72 за кораби под 300 тона, рибарски кораби с дължина до 24 м., плавателните 

съдове за развлечения, кораби, занимаващи се с аварийно-спасителна, 

водолазна и подводно-техническа дейност, научно-изследователски кораби, 

пътнически туристически кораби с локална дестинация, снабдителни кораби, 

обслужващи платформи - независимо от техния тонаж и други кораби, чиято 

дейност е свързана с осигуряване на безопасността и сигурността на 

корабоплаването и предпазване на морето от замърсяване, което създава 

условия за тяхното максимално ефективно използване. 

Предлаганите промени в системата за разделно движение не оказват 

негативно въздействие върху стопанската дейност в крайбрежните зони. Чрез 

изнасяне на трафика на изток се намалява вероятността за замърсяване на 

крайбрежните зони и брега при евентуални замърсявания на морската среда, 

чрез увеличаване на времето за реакция на силите и средствата на 

националната система за ликвидация на аварийни разливи на нефтопродукти. 

Увеличеният брой на транспортните средства и интензивността на 

корабоплаването повишават броя на произшествията, авариите и 

катастрофите независимо от подобряването на техническите и 

експлоатационните характеристики на новостроящите се кораби и 

увеличаването на използването на информационните технологии. Основните 
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конфликтни зони по отношение на безопасността на корабоплаването, 

опазването на биологичните ресурси и аквакултури и предпазване на 

морската среда от замърсяване са показани на фиг.4.11. 

 

 
Фиг.4.11. Конфликтни зони по отношение на безопасността на 

корабоплаването 

 

Снижава се и вероятността за допускане на навигационни аварии 

посредством изнасяне на фарватерите извън зоните със сложни навигационни 

условия на Бургаския залив.  

Съществуващият интензивен морски трафик в крайбрежната зона, 

териториалните води на страната, прилежащата зона и в открито море, 

превоза на суров нефт, нефтопродукти и други вредни и опасни субстанции, 

проучванията и добивът на нефт и газ в континенталния шелф на страната, са 

свързани с относително висок риск от замърсяване на морската среда. 

Отдалечаването на трафика от бреговата ивица предоставя, също така, и 

възможност за естествено разграждане на евентуални нерегистрирани 

замърсявания на средата, с което се намалява вероятността за отрицателно 

въздействие върху стопанската дейност и околната среда в крайбрежните 

зони.  

Замърсяването с нефтени разливи се считат за една от основните заплахи 

за морската  среда  на  Черно  море.  [5, 164] В целия комплекс от дейности 
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много институции имат отговорности по различни сектори. Тук говорим не 

само за национална отговорност, а и за национално отговорен подход към 

този клон на морския бизнес. Под влияние на вятъра и теченията при разлив, 

нефтът се разделя на т.н. “ветрови ивици”. За определяне на посоката на 

движение на нефтения разлив сe използват хидродинамични модели и 

емпирични зависимости, представени във вид на специализиран софтуер. 

Първоначално, непосредствено след разлива, нефтът бързо се разстила 

във форма близка до кръговата. Приблизителният максимален радиус на този 

кръг може да се изчисли по формулата на Фeй: 

 

(4.1)                                             r max = 293,7 . (n) 0,375 

 

където: 

r max - краен радиус на петното във футове; 

n - обем на разлетия нефт в петролни барели. 

 

Скоростта и посоката на дрейфа на нефтеното петно може с достатъчна 

за практиката точност да се определи от векторното уравнение: 

 

(4.2)                                             R = 0,03 х W10 + C  

 

където: 

R - скорост на дрейфа на нефтеното петно (m/s); 

W 10 - скорост на вятъра на 10 м над морската повърхност (m/s); 

C - скорост на повърхностното течение (m/s). 

 

Обърнато е внимание и на въздействието от въвеждане на новата система 

за движение върху опазването на биологичните ресурси и аквакултури, 

каботажното корабоплаване и пътническото корабоплаване през активния 

туристически сезон, както и на влиянието на временно забранени и 

ограничени райони за корабоплаване върху системата за разделно движение. 

Описани са основните насоки за техническо оборудване и адаптиране на 

националните регламенти с цел въвеждане на новата система в експлоатация. 

 

По дефинираните критерии за съществуващата, е направен анализ на 

предложената система за разделно движение.   
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Графично са показани резултатите от симулации при различни стойности 

на вятър и вълнение в двете системи. Тук ключовия елемент е възможността 

за разиграване на различни симулативни сценарии от тип „ако-то“ – те 

помагат да се намери отговор на въпроса, какво ще се случи ако се 

предприеме определено действие. Характеристики на участващите в 

симулациите кораби са описани в Приложение 4.9. 

Предложено е при маркиране на нова СРД, освен трасетата на 

електронните карти, да бъдат използвани и виртуални СНО (в далечната зона 

на СРД, дълбочините не позволяват поставяне на реални СНО). 

 

Анализът от проведените изследвания ни дава възможност да направим 

следните изводи: 

- Изнасяне на СРД в източна посока ще раздели корабния трафик и намали 

необходимостта от припокриване на районите на плаване на кораби с 

дължина по-малка от 20 метра, ветроходни кораби и кораби, заети с риболов, 

и конвенционалните кораби. 

- Въвежда се регулиране по цялото протежение на българското 

черноморско крайбрежие, а не само там, където е необходимо (чл. 22, т.1). 

Въвежда се за всички кораби, а не само за кораби превозващи ядрени или 

други опасни и вредни вещества (чл. 22, т.2). 

- Позиционирането на новата СРД на изток води до липса на влияние на 

контракурсовите течения върху корабоплаването. 

- Новата СРД е отдалечена максимално от районите за морски туризъм и 

зоните на дейността на риболовните кораби. 

- Подобрени са условията за зрително и техническо наблюдение, чрез 

елиминиране на въздействията на характерните особености на бреговата 

черта и съответно. 

- Увеличено е времето за реакция при възникване на аварийна ситуация. 

- Постига се структурно опростяване на новата система. 

- Създават се дисциплиниращи условия за хармонизиране на СРД със 

съществуващи зони. 

- Удовлетворяват се повишените изисквания за безопасност. Допринася се 

за ефикасното насищане с необходимото навигационно оборудване за 

обезпечаване на безопасността и точността на корабоплаването.  

- Осигурен е по-голям времеви период за подготовка и изпълнение на 

операции по борба с разливи. Осигурява по-голяма свобода при 
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маневрирането на силите за противодействие на разливи. Постига се 

отдалечаване от бреговата черта на потенциалните причинители на 

замърсяване. 

 

 

Водещ винаги ще бъде въпроса за оцеляване на хората в морето. 

Задължение на морските държави е да предприемат всички възможни мерки 

за осигуряване безопасността на корабоплаването. Ролята на държавата се 

проявява в провеждането на политика за повишаване безопасността на 

корабоплаването и на пристанищата, както и в предприемане на мерки за 

предварителен, текущ и последващ контрол, който да обезпечи спазване на 

изискванията за безопасност. 

Ето защо, изследването се ограничи върху националните отговорности за 

изграждане и поддържане на система за безопасност на море, като присъщите 

връзки и зависимости от международно-правови актове и решения на 

организации, в които Р. България членува, се разглеждат като  

структуроопределящи.  При представянето на процесите на трансформация 

на системата за налагане на безопасно корабоплаване се акцентира върху 

осигуряването на надеждна и рентабилна мрежа от СНО и усъвършенстване 

на съществуващата система за разделно движение на корабите. 

Подобряване параметрите на корабоплавателния път е 

предизвикателство и импулс за по-нататъшно развитие на безопасен, 

ефективен, сигурен и екологично чист морски транспорт в зоната на 

националните ни интереси. 
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IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

На основа теоретичните и практически проучвания, могат да се откроят 

следните приноси на дисертационния труд: 

 

1. Научно – приложни приноси, свеждащи се до получаване на нови и 

потвърдителни факти, с помощта на известни методи и 

модернизирани методики 

1.1. Анализирана е съществуващата СРД и е разработен модел на нова 

система за разделно движение на корабите по БЧК. 

1.2. Разработен е симулационен модел за експлоатация на съществуващата 

и новата СРД. 

1.3. Анализирани са съществуващите средства за навигационно 

осигуряване и е разработено предпроектно проучване на модел за 

модернизация. 

1.4. Анализирано е въздействието на хидрометеорологичните условия 

върху безопасността на корабоплаването в зоната на националните ни 

интереси. 

1.5. Изследвана и анализирана е плътността на трафика на корабоплаване в 

зоната на националните ни интереси. 

 

2. Приложни приноси, свеждащи се до получаване на конкретни 

резултати за внедряване в практиката 

2.1. Разработен е модел за симулация на движение на корабите в условията 

на действащата и проекта за нова система за разделно движение на 

корабите по българското Черноморско крайбрежие. 

2.2.  При разработване модел на нова СРД е предложено използването на 

виртуални буйове за обозначаване на зоните за разделно движение на 

корабите в морските пространства на Р. България. 

2.3. Предложеният модел за СРД е апробиран в условията на симулатор 

„Vstep”, като са аргументирани и анализирани връзките в модела и са 

формулирани препоръки за повишаване безопасността на 

корабоплаването. 

2.4. На база направените изследвания и препоръки за средствата за 

навигационно осигуряване са стартирани процедури за мащабната им 

модернизация от Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията на България. 
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COMPLEX ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS PROVIDING VESSELS 

SAFETY IN EMERGENCY SITUATIONS 

 

The increased number of vessels and the shipping intensity increase the number of 

accidents, regardless of the improvement of the technical and operational characteristics of the 

new ships and the increased use of information technologies. For these reasons, issues related to 

shipping safety have a very up-to-date importance. 

Nowadays, institutions related to the maritime business gather and store a huge amount of 

information. 

The dissertation thesis uses a specific approach that not only explores the information 

received from maritime institutions, but also allows its categorization based on predefined 

criteria. 

After defining the concept of "safety of navigation" and the methods for its enhancement, 

an analysis of emergency situations in maritime transport is presented. Attention is drawn to two 

of the initiating factors that determine the number of ship disasters - shipping traffic and 

hydrometeorological conditions. For this reason, navigational hydrographical information on safe 

navigation conditions in the maritime areas of the Republic of Bulgaria is being studied, based on 

measurements performed by the Hydrographic Services Division at the Hydrographic Service of 

the Navy. The basic vessels routes in the territorial waters of the Republic of Bulgaria are 

illustrated on the basis of statistical data provided by the Vessel traffic management for the Black 

Sea Directorate of Bulgarian Ports Infrastructure Company. The focus of the study is on the 

navigation safety system and the Traffic Separation Scheme in the Black sea territorial waters 

which aim at ensuring the safety of shipping along the Bulgarian Black Sea coast, better 

protection of the environment from pollution from ships and reducing the risk of incidents. 

Various proposals for modernization of the buoyage system have been studied, as well as a model 

for a new Traffic Separation Scheme along the Bulgarian Black Sea coast.  

This thesis is a prerequisite for finding the most versatile and appropriate solution through which 

it is possible to analyse, visualize and optimize the system under consideration. 
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