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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Актуалност на проблема  

Актуалността на задачите за повишаване на ефективността на морските 

транспортни превози е продиктувана от появилите се след излизането от кризата в 

корабоплаването (2014г.) важни икономически и нормативно-правни  директиви и 

стимули, които принуждават корабособствениците да засилят инвестициите си за 

модернизация на собствения им флот. Установяването на по-строги екологични 

нормативи в съчетание с повишаването на таксите за пристанищни услуги и 

намаляването на фрахтовите ставки доведоха до появата на не еднакви тенденции в 

различните сектори и превозни направления, което се отрази върху устойчивостта на 

морската транспортна система. Към това следва да се прибавят и нестабилността на 

цените на енергосистемите, формирането на нов енергетичен ландшафт и търсенето на 

възможности за преход към алтернативни енергийни източници, които влизат в колизия 

с ограниченията на международната морска организация (IMO) от енергиен и 

екологичен характер. За по-нататъшното развитие на нормативната база, 

регламентираща енергийните разходи, замърсяванията на водата и съкращаване на 

емисиите от парникови газове от IMO бяха въведени задължителни нормативи и срокове 

на тяхното изпълнение. Въпросите за промени в управлението на ефективността при 

осъществяване на международни морски превози възникнаха след появата на важни 

икономически и нормативно-правни директиви и стимули. Тук отбелязваме от една 

страна влизането в сила от 2015г. на изискванията на Правило VI (Правила за 

предотвратяване на замърсяване на атмосферата от корабите) към Международната 

конвенция по предотвратяване на замърсявания от корабите (МАРПОЛ). За да се 

отговори на тези изисквания от Международната морска организация (IMO) бяха 

въведени задължителни нормативи от технически и екологичен характер и срокове за 

тяхното изпълнение. От друга страна от Световната митническа организация  беше 

публикувано през 2015г. ново издание на „Рамковия стандарт за безопасност на 

световната търговия“ с включване на нов блок №3 „Сътрудничестео между 

митническите и другите правителствени и междуправителствени организации“. В 

резултат на това световният флот се оказа неподготвен да посрещне новите 

предизвикателства и изисквания от търговски, организационен и технически характер.  

В опита си да подпомогнем в информационен и управленчески аспект страните и 

субектите, осъществяващи морските превози насочваме нашите изследвания към 

търсенето на най-подходящите условия за функциониране на техните йерархични нива, 

което определя и целта на настоящия дисертационен труд.  

 

Обща цел на дисертационния труд  

Разкриване, анализ и класификация на факторите, определящи ефективността на 

морските транспортни превози и определяне на най-съществените от тях от гледна точка 

на интересите на корабособствениците и корабните оператори в съвременните 

неустановени и променящи се условия. 
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Задачи, протичащи от общата цел  

1.Анализ на факторите, определящи ефективността на цялостната 

експлоатационна дейност на фирмите, осъществяващи международен транспорт, с цел 

предлагане на алгоритми за управление на първо йерархично ниво – „транспортна 

фирма“; 

2.Анализ на факторите, определящи ефективността на кораба като обект, 

осъществяващ търговска и транспортна дейност, и определяне на алгоритми за 

управление на второ йерархично ниво-„самостоятелен кораб по време на рейс“; 

3.Анализ на факторите, определящи енергийните и екологични характеристики 

на кораба и предлагане на технически решения, методи и алгоритми за управление и 

прогнозиране на процесите от трето йерархично ниво-„енергийна и екологична 

ефективност на кораба“. 

 

Обект и структура на изследването  

Обект на изследване са факторите, определящи ефективността на структурите и 

звената, осъществяващи превоз на товари по море през трите основни етапа от техните 

дейност:а) предварителна стратегия, район и обхват на функциониране; b) планиране и 

осъществяване на търговско-транспортните задачи на корабите; с) енергийна 

ефективност на кораба при изпълнение на основната му дейност при конкретен рейс. 

Това е определило и структурата на дисертационния труд от три глави и 

приложения. 

В първа глава са разгледани факторите, определящи стойността на морските 

превози, които са съществени при определянето на общата политика на фирмата. Обект 

на изследване са такива фактори като вид и обем на превозваните товари, нива на 

пристанищните структури, процедури за превоз и търговия, балансираност на 

търговските потоци, структура и конкуренция в сектора на морските превози, 

разположение в рамките на глобалната мрежа на морските превози, експлоатационна 

издръжка на кораба.  

Във втора глава са предложени алгоритми и програми за пресмятане и анализ на 

разходите по издръжката и печалбите от транспортната дейност на кораба, които се 

основават на утвърдени световни процедури за анализ на паричните потоци. 

В трета глава са разгледани действията и мероприятията на корабособствениците 

за изпълнение на изискванията на IMO за високо ниво на конструктивните индекси за 

енергийна ефективност. Тук е изследвано влиянието върху енергийната ефективност на 

такива фактори като общи характеристики, основни размери, големина и товарен 

капацитет, работни скорости и конструктивни тегла на корабите. Специално внимание 

е отделено на оценката и прогнозирането на конструктивните енергийни индекси на 

различните типове кораби и на мероприятията за изпълнение на изискванията на  IMO 

за енергийна и екологична ефективност. 

В отделно приложение са описани математическите методи и общи процедури за 

пресмятане на експлоатационните параметри на конкретно изследван кораб, оформени 

във формата на компютърен тренажор. 
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Методи на изследване  

 Провеждане на експерименти в натурни условия по време на рейс с цел 

определяне на конверсионните фактори за привеждане на разхода на 

гориво към количеството на парникови газове, изхвърлено в атмосферата; 

 Организация и провеждане на активни експерименти, с цел създаването 

на база от данни за факторите, влияещи върху енергийната и екологична 

ефективност; 

 Системен подход при разработването на йерархична система за 

управление на ефективността на флота; 

 Независим интелектуален експеримент за ранжиране на факторите, 

влияещи върху ефективността, набирани от различни източници 

(експериментални, експертни, литературни и др.); 

 Корелационен и регресионен анализ при обработка на данните на всички 

етапи от изследването; 

 Факторен анализ и статистически методи за разпознаване при 

предварително изследване на реализацията на диагностичните алгоритми 

на корабните енергетични уредби; 

 Теория на управлението при реализация на обратните връзки в системите 

за управление на ефективността и реализация на плановете за управление 

на енергийната ефективност. 

 Класически методи за икономически анализ на сложни обекти; 

 Термодинамичен анализ на корабни енергетични уредби. 

 

Научна новост на дисертационния труд  

Научната новост на дисертационния труд се състои в анализа на факторите, 

влияещи върху ефективността на морската транспортна дейност и включването им в 

процедури, и алгоритми, формиращи системата за управление на тази ефективност на 

трите нива, приемащи управляващи решения: 

-общо управление на фирмата; 

-анализ на икономическите резултати на корабите; 

-енергийна ефективност на кораба. 

Научно-практическите новости от приложен характер се съдържат в конкретните 

резултати показващи влиянието на общите конструктивни характеристики и скоростта 

на движение на кораба, а така също и в определянето на прогнозните оценки на 

енергийната ефективност. 

Личен принос на дисертанта  

Основна част от резултатите и приносите в дисертационния труд са получени в 

процеса на работата на дисертанта в научния колектив, към който той принадлежи. Тези 

резултати са намерили място в съвместни публикации и книги с по-широк обхват, в 

които личното му участие е определено и посочено. Експерименталните изследвания в 

натурни условия са получени в процеса на работа на докторанта като корабен механик 

и са отразени в самостоятелна публикация. По методите за изследване, използвани в 
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дисертационния труд и получените резултати са публикувани девет научни труда (осем 

в съавторство и един самостоятелен). 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ГЛАВА I 

ФАКТОРИ И АЛГОРИТМИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ФИРМИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ МОРСКИ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

§1.1Фактори на световната търговска организация и морските 

регламентиращи органи за намаляване на рзходите на международните 

морски превози  

I.Фактори и статистически оценки  

Като следваме последователността на целите, поставени пред настощия 

дисертационен труд, обръщаме внимание на факторите, влияещи върху стойността на 

морските транспортни дейности на фирмено макрониво. Корабните оператори, 

товародателите и директивните органи имат общ интерес от изследването на факторите, 

определящи разходите на международните морски превози. Като изхождаме от 

проведените в последно време изследвания [98,109] посочваме седем групи фактори, 

които могат да се използват от управляващите и директивните органи на различни нива 

за намаляване на разходите на морските превози (фиг.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1.1 Фактори определящи стойността на морските превози 

 

 

 

Фактори 

определящи 

разходите на 
международните 

морски превози 

Пристанища 

-Инфраструктура и 
съоръжения; 

-Производителност на 

пристанището; 
-Вид на пристанищните 

оператори; 

-Пристанищни тарифи 

 

Търговски потоци 

-Небалансираност 

на търговията; 
-Обем на 

търговията; 

-Допълняемост в 
търговията 

Структура на 

сектора на морския 

транспорт 

-Конкуренция; 
-Оферти-линейни 

превози; 

-Регулиране 

Положение в 

рамките на 

глобалната мрежа 

на 

морските превози: 

-Развитие на 

мрежата; 

-Централна позиция; 
-Разстояние 

Превозвани 

стоки 

-Размер на 
партидата; 

-Стойност; 

-Тип на товара 

Опростени 

процедури 

-Опростени 

процедури на 
търговия ; 

-Опростени 

процедури на превоза 

 

Експлоатационна 

издръжка на 

кораба 

-Екипаж; 
-Бункероване; 

-Регистрация 
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§1.2 Оценка на значимостта на факторите, влияещи върху разходите на 

международните морски превози 

Като следваме основните цели и задачи на настоящото изследване, ние търсим 

най-съществените фактори, влияещи върху ефективността на мосрския транспорт във 

всички негови структури в общата иерархична схема, включваща: 

 страните, осъществяващи експорт и импорт на продукция; 

 морски транспортни фирми специализирани в превоза на стоки; 

 корабите като търговски транспортни единици за превоз на товари от 

основните стокови сегменти-масови, наливни, контейнерни и други; 

 отделния кораб като автономна самоиздържаща се печелеща система. 

В предходния текст представихме факторите, влияещи върху разходите на 

международните морски превози, препоръчвани от световната търговска организация 

към директивните и регулиращи морски организации, които са систематизирани както 

следва: 

1.Опростени процедури за търговия и превоз. Включването на действията от 

нормативен характер като входни величини в системата за управление на ефективността 

и спазването на техните изисквания е база за намаляване на времената на очакване и 

забавяне на корабите и товарите им в морето ; 

2.Експлоатационна издръжка на кораба. Пътищата за намаляване на 

експлоатационните разходи се търсят в развитието на технологичния, информационен и 

организационен прогрес; 

3.Разстояние и положение на страните в мрежата на морските превози.  При 

оценката на този фактор се има предвид, че понятието „разстояние“ се разбира от една 

страна в неговия географски смисъл, а от друга страна в икономически смисъл; 

4.Конкуренция и регулиране на пазара. Процесът на ценообразуване на 

транспортните и логистични пазари зависи от нивото на съществуващата конкуренция, 

което в значителна степен се определя от пазарните размери и регулации.  

5.Стойност, физически обем и характер на превозваните стоки. Големината на 

този фактор, отчитащ, влиянието на относителната стойност на товарите към цената на 

морските превози е определяща върху т.н. „еластичност на търсенето“, което е мярка на 

готовността на товародателите да плащат по-високи транспортни такси [113,114].  

6.Параметри и инфраструктура на пристанищата. Степента на развитие на 

пристанищната инфраструктура се характеризира с такива параметри като обем на 

пристанищната механизация, максимално допустимо газене на корабите и складовите 

площи; 

7.Търговски потоци и тяхната небалансираност. Този фактор отчита факта, че  по 

много транспортни маршрути, особено при превоз на масови товари, корабите се движат 

в едно направление с пълен товар, а в обратното-без или със случаен товар при по-ниски 

фрахтови ставки от нормалните.  

В различните литературни източници обаче отделните алтернативи са посочени 

като равностойни, без да се дава предпочитание на нито една от тях. Това е така, тъй 

като всяка от тези алтернативи се основава на фактори и действия на различни 

управляващи изпълнителски звена.  

Следвайки първоначално формулираната задача ние се насочихме към търсенето 

на такава съвкупност от фактори, чието изчисление осигурява най-благоприятните 
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финансови услвия на морския линеен превозвач. Опитите за сравнителна оценка на 

чувствителността и на степента на влияние на всяка от тези възможни алтернативи върху 

ефективността на експлоатация не дадоха резултат поради малките обеми или пълното 

отсъствие на статистически данни. Това не ни позволи да използваме за оценка на 

полезността на различните фактори (самостоятелно или по групи) по някои от 

известните статистически методи: дискриминантен или корелационен анализ, 

разпознаване на образи, невронни мрежи и др [21,22,23,28]. Лошото качество на 

статистиката според нас се дължи на факта, че всяка от посочените алтернативи се 

основава на действия и анализи на различни управляващи и изпълнитеслки звена, 

намиращи се на различни нива в йерархията на компанията. 

За да получим сравнително еднородни, макар и приблизителни данни за оценка 

на полезността на факторите, използваме един независим интелектуален експеримент, 

свеждащ се до анализ на резултати, получени по експериментален и експертен път от 

група от експерти с приблизително еднакво ниво на компетентности и места в 

йерархията [37,39,41,44,45,46,50,51,54,56,63,74,76,78,90,97,122]. Основание за това ни 

дава едно кратко съобщение, публикувано в [123]: „Стратегията на групата Maersk в 

областта на устойчиво развитие включва три основни компонента: облекчаване на 

търговията, енергоефективност и инвестиции в образованието“. 

Процедурите за обработка на мненията на експертите се основават на 

класическите подходи, посочени в трудовете на Кендал (1955г.) [69] , Смирнов (1969г.) 

[29] и Гмошинский [7]. Предвидени са възможности за оценка на значимостта на 

факторите по метода на непосредственото ранжиране или чрез пресмятане на 

статистическите характеристики (табл.1.3). При пресмятането и представянето на 

характеристиките са използвани статистическата програма SPSS Statistics (V.23) , Excel 

и Word от пакета Microsoft Office. 

Резюмирайки резултатите, представени в горния текст, можем да твърдим, че 

стойностите на абсолютните 𝑆𝑖 и относителните 𝑘𝑖
3н средни оценки са достатъчно 

основание да приемем тяхното ранжиране по важност за ефективността и финансовите 

интереси на морските превози, както следва: 

Получени са следните резултати: 

I.Експлоатационна издръжка на корабите (S1=6,45; 𝜑1 = 0,231) - Х1; 

II.Инфраструктура, производителност, тип и тарифа на пристанищата (S2=5,55; 

𝜑2 = 0,198) - Х2; 

III.Опростени процедури и формалности при международна търговия и 

превозване на товари (S3=5,3; φ1 = 0,189); 

IV.Обем, стойност и тип на превозваните товари (S4=4,5; 𝜑4 = 0,161) - Х4; 

V.Конкуренция, структура и регулиране на пазара на морските превози (S5=2,525; 

𝜑5 = 0,090); 

VI.Разположение на началните и крайните пристанища в рамките на глобалната 

мрежа на морските превози (S6=2,25; 𝜑6 = 0,080); 

VII.Обем, небалансираност и взаимно допълване на търговските потоци по 

различните типове товари (S7=1,4; 𝜑7 = 0,050). 

Като илюстрация на фиг.1.12 са представени коефициентите на значимост в 

абсолютен и относителен вид. 
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Фиг.1.12 Коефициенти на значимост на факторите за ефективност на морските 

транспортни средства 

Основният извод, който може да се направи от така представените резултати е 

преобладаващата значимост (самостоятелно или в комбинация) на първите четири 

фактора. Техните коефициенти на значимост са с един порядък по-високи, което ги 

прави съществени от гледна точка на оценката на ефективността на дейността на 

морските превози. Приемайки, че тези четири фактора са определящи при оценката на 

ефективността, отбелязваме, че от гледна точка на теорията на управлението те се 

отличават един от друг по място и способ на въздействие (фиг.1.13). 

 

Фиг.1.13 Схема за управление на ефективността 

Експлоатационните разходи Х1 изпълняват функцията на регулиращи 

въздействия, които следва да се реализират от корабособствениците и корабните 

оператори. Ролята на многофункционални регулатори се изпълняват от шест модела за 

управление на ефективността подробно описани в [23]. 

Пристанишната инфраструктура  Х2 и типът на превозваните товари Х4 са в 

повечето случаи извън възможностите за избор на корабните оператори, поради което 



 

10 
 

те се разглеждат като външни въздействия в системата за управление на ефективността. 

Компенсирането на техните изменения се осъществява чрез включването им в контура 

за оптимизация на фиг.1.13. 

Процедурите за опростяване на формалностите при търговия и превоз на товари 

Х3 се основават на директиви, регулации и нормативи от юридически и административен 

характер и изпълняват функциите на основна корегираща връзка в системата за 

управление. Задължителният характер за тяхното изпълнение се осъществява чрез 

включването им в контура за адаптация. 

В заключение към тази глава отбелязваме, че получените и представени тук 

резултати са в основата на моделите за оценка и управление на ефективността-задача, 

която се разглежда в следващите глави. 

 

ГЛАВА II 

ФАКТОРИ И АЛГОРИТМИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА КОРАБА 

§2.1 Общ анализ на факторите, влияещи върху ефективността на кораба  

В предходната глава ние успяхме с използването на метода на независимия 

интелектуален експеримент върху експертни и литературни данни да ранжираме 

факторите, влияещи върху ефективността на морската транспортна дейност. 

Установихме също така, че транспортните издръжки са ключов фактор, от който зависи 

конкурентноспособността на морските превози на световния фрахтов пазар. Прекалено 

големите разходи за доставка на товарите влияят съществено на обема, структурата и 

направленията на товарообмена, а така също и на конкурентните предимства на фирмата 

[35,70,89,119]. Това определя важността на въпросите за откриване на най – значимите 

фактори, влияещи върху транспортните издръжки и фрахтовите ставки. Фрахтовата 

ставка, това е цената, която се взема от превозвача (корабособственик или фрахтовател) 

за превоз на товара. Към факторите, от които зависят най – общо стойностите на фрахта 

и транспортните разходи, могат да бъдат отнесени  нивото на конкуренция на пазарите 

на превозите и транспортните обслужвания, превозното разстояние, ефекта на мащаба, 

търговските дисбаланси, видовете и стойността на товарите. В една по – голяма степен 

на конкретност, тук се включват разходите по експлоатация на кораба (работна заплата 

на екипажа, цена на горивата, стойност на техническото обслужване и застраховка), 

капиталните разходи при закупуване на кораба, разходите за брегово обслужване 

[1,101,102,89,119].  

На базата на тези разсъждения беше получена схема за управление на 

ефективността (фиг.1.13), в която основното управляващо въздействие са 

експлоатационните разходи. Въздействията, които могат да бъдат контролирани и 

компенсирани са свързани с вида на товарите и пристанищната инфраструктура, а 

останалите фактори се разглеждат като случайни смущения.  

В конкурентната пазарна среда колебанията на цените на фрахта могат да бъдат 

предизвикани от три фактора [103,104,105,106]:  

 от експлоатационните издръжки на корабоплавателните фирми; 

 от стремежа на оператора да реализира самоизкупуването на фрахтовите 

ставки, т.е. те да изкупят с остатък цялата издръжка; 
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 от най – ниско разположеният диапазон на изменение на цените, в който 

корабният оператор е съгласен да сключи договор. При това не бива обаче 

да се забравят търсенето и предлагането, които са основни фактори на 

пазара. 

Трите основни променливи, с които могат да оперират корабособствениците са: 

 възвръщаемост от чартиране или опериране на кораба; 

 управление на разходите за работа на кораба; 

 начин на финансиране на бизнеса. 

 

Фиг.2.2 Движение на паричните потоци в процеса на експлоатация 

На фиг.2.2 са показани връзките между тези променливи и движението на 

паричните потоци. В схемата са включени следните елементи и дейности 

[1,35,101,107,119]. 

Печалба и възвръщаемост на средствата. В тази група , разположена в лявата част на 

схемата се включват следните източници и активи: 

1.1 Икономия „от мащаба“ и максимално използване на товарния капацитет на 

кораба; 

1.2 Повишаване на продуктивността чрез намаляване времето на неплатените 

курсове, оптимално разположение на товара и времената на товаро  - 

разтоварните работи; 

1.3 Сключване на договори при добри цени на фрахта. 

Разходи по опериране при експлоатацията на кораба 

2.1  Оперативни разходи, включващи средства за екипажа, за храни и консумативи, за 

текущо поддържане и ремонти, за застраховки и такси. 

2.3 Пътни разходи по време на рейса, зависещи от цените на горивата за главните и 

спомагателни двигатели, такси за пристанища и преминаване през канали. 

5 
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2.4 Разходи за обработване на товара, зависещи от стойностите на товаро – разтоварните 

работи и дейностите по съхранение и поддържане на товара. 

Общи разходи за финансиране и обслужване  

3.2 Планово периодични обслужвания, включващи капиталовложения за докови и 

класови ремонти 

3.5 Капиталови разходи, включващи вноски за изплащане на кораба, изплащане на заеми 

и лихви. 

Преди да пристъпим към съставяне на алгоритмите и процедурите за движение и 

управление на паричните потоци в процеса на експлоатация, отбелязваме, че те се 

базират на известни икономически категории и работни зависимости. В основата на 

пресмятането на разходите са заложени такива показатели като единична цена, 

оперативни, пътни и товаро-разтоварни разходи, а също така средства за закупуване, 

ремонт и поддържане на корабите. Що се отнася до факторите, влияещи на приходите 

от експлоатацията към тях се отнасят икономията на мащаба, производителността и 

времето на експлоатация на кораба с полезен товар и работната скорост. Тези категории 

и зависимости се използват в различна степен на пълнота от различните фирми и 

анализатори [1,101,102,103,104,105,106,107].  

 

§2.2 Разпределение на разходите по издръжки  

Успешните корабни операции зависят не само от цената на фрахта, но и от 

разумното разпределение на разходите и печалбите от експлоатация. Приходите могат 

да бъдат стабилни на дълготраен чартър или непостоянни, на спот пазара. Могат да 

бъдат увеличени с подходящ мениджмънт, умно чартиране, рационално използване на 

дедвейта, намаляване на преходите под баласт и др.  

За да могат да бъдат правени подобни анализи, подпомагащи корабния 

мениджмънт, е необходимо познаването на работни зависимости  за определянето на 

елементите на паричните  потоци. 

 

2.2.1  Работни зависимости за определяне на разходите  

Най-общата работна зависимост, определяща специфичните разходи по 

издръжка на кораба е известна като единична цена. Тя изразява връзката между цената 

и размера на кораба и има пряко отношение към ефективността на експлоатацията. Тъй 

като корабоплаването е свързано с превоз на товари, то икономическият фокус на 

бизнеса е върху цената за превоз на единица товар, т.е за тон, кубически метър или 

контейнер. Като изхождаме от схемата представена на фиг.2.2 определяме годишните 

разходи за тон-дедвейт на кораб по формулата [1,101]: 

𝐶𝑖𝑚 =
𝑂𝐶𝑖𝑚+𝑃𝑀𝑖𝑚+𝑉𝐶𝑖𝑚+𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚+𝐾𝑖𝑚

𝐷𝑊𝑇𝑖𝑚
    (2.1)  

където: 

𝐶𝑖𝑚 – цената на тон – дедвейт на кораба m за срок 𝑖 (година); 

𝑂𝐶𝑖𝑚 – оперативни разходи на кораба за година; 

𝑃𝑀𝑖𝑚  - разходи за планово периодично поддържане за година; 

𝑉𝐶𝑖𝑚 – пътни разходи на кораба за година; 

𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚 – товаро – разтоварни разходи за година; 



 

13 
 

𝐾𝑖𝑚  -  капиталови разходи за година; 

𝐷𝑊𝑇𝑖𝑚 – дедвейт на кораба; 

              𝑖, 𝑚- означения за годината и кораба 

В табл.2.1 са показани всички работни формули за определяне на съставящите в 

общата зависимост на единичната цена, а на фиг.2.7 е представена схема за пресмятане 

на компонентите на цената на тон-дедвейт. 

Таблица2.1 

Работни зависимости за определяне на разходите 

Единична цена – разход за тон дедвейт 𝐶𝑖𝑚 

 𝐶𝑖𝑚 =
𝑂𝐶𝑖𝑚+𝑃𝑀𝑖𝑚+𝑉𝐶𝑖𝑚+𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚+𝐾𝑖𝑚

𝐷𝑊𝑇
 

Компоненти на единичната цена 

А. Оперативни разходи О𝐶𝑖𝑚 = 𝑀𝑖𝑚 + 𝑆𝑇𝑖𝑚 + 𝑀𝑁𝑖𝑚 + 𝐼𝑖𝑚 + 𝐴𝐷𝑖𝑚 

A1. 𝑀𝑖𝑚 – разходи за кипажа 𝑀𝑖𝑚 = 𝑀𝑖𝑚
запл + 𝑀𝑖𝑚

път + 𝑀𝑖𝑚
храна

+ 𝑀𝑖𝑚
мед

 

където: 𝑀𝑖𝑚
запл–заплати; 𝑀𝑖𝑚

път–транспорт; 𝑀𝑖𝑚
храна

–храна; 𝑀𝑖𝑚
мед

 –медицинско 

обслужване 

Заб. Разходите за екипажана 160 000 т кораб са представени в табл. 2.2 

А2.   𝑆𝑇𝑖𝑚 – консумативи и храни на кораба 

𝑆𝑇𝑖𝑚 = 𝑆𝑇𝑖𝑚
𝑜𝑐 + 𝑆𝑇𝑖𝑚

м  

където: 𝑆𝑇𝑖𝑚
𝑜𝑐 – основни стоки; 𝑆𝑇𝑖𝑚

м  - масла 

А3.   𝑀𝑁𝑖𝑚 – техническо обслужване и текущи ремонти 

𝑀𝑁𝑖𝑚 = 𝐶𝑖𝑚
съхр

+ 𝐶𝑖𝑚
възст + 𝐶𝑖𝑚

рч
 

където: 𝐶𝑖𝑚
съхр

 –съхранение на състоянието; 𝐶𝑖𝑚
възст – възстановяване; 𝐶𝑖𝑚

рч
 – стойност на 

резервните части 

А4.   𝐼𝑖𝑚 – застраховки 

𝐼𝑖𝑚 = 𝐼𝑖𝑚
корп

+ 𝐼𝑖𝑚
маш + 𝐼𝑖𝑚

л.с 

където: 𝐼𝑖𝑚
корп

 – на корпуса; 𝐼𝑖𝑚
маш – на машините; 𝐼𝑖𝑚

л.с – на личния състав 

А5.   𝐴𝐷𝑖𝑚 – административни разходи 

𝐴𝐷𝑖𝑚 = 𝐶𝑖𝑚
рег

+ 𝐶𝑖𝑚
такс + 𝐶𝑖𝑚

аут
 

където: 𝐶𝑖𝑚
рег

 – за регистрация; 𝐶𝑖𝑚
такс – такси;  𝐶𝑖𝑚

аут
 - аутсорси 

Заб. Оперативните разходи за 5, 10 и 20 годишен кораб са представени в табл.2.3 
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Б.   𝑃𝑀𝑖𝑚 – Разходи за планово периодични поддържания и ремонти на година 

𝑃𝑀𝑖𝑚 = 𝐶𝑖𝑚
док + 𝐶𝑖𝑚

агр
+ 𝐶𝑖𝑚

кл 

където: 𝐶𝑖𝑚
док

 – докуване през 2 години; 𝐶𝑖𝑚
агр

 – ремонт на агрегати и системи; 𝐶𝑖𝑚
кл – 

класов ремонт през 4 години 

Заб. Тези разходи се планират предварително като част от финансовите дейности 

и възлизат по статистически данни на около 40% от общите, като конкретните им 

стойности зависят от възрастта и състоянието на кораба. Дейностите по 

възстановяване и начините за провеждането им са показани на фиг. 2.6. 

В.  𝑉𝐶𝑖𝑚 – пътни разходи 

   𝑉𝐶𝑖𝑚 = 𝐹𝐶𝑖𝑚 + 𝑃𝐷𝑖𝑚 + 𝑇𝑃𝑖𝑚 + 𝐶𝐷𝑖𝑚 

където: 𝐹𝐶𝑖𝑚 – разходи за гориво на главните двигатели; 𝑃𝐷𝑖𝑚   - пристанищни такси;  

𝑇𝑃𝑖𝑚 – такси за преминаване през канали; 𝐶𝐷𝑖𝑚 – разходи за гориво на 

спомагателните двигатели 

Заб. Въпросът за разход на гориво е комплексен и той се разглежда в Гл. III. 

Г.   𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚 – разход за обработка на товара 

𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚 = 𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚
, + 𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚

,,
 където 

 𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚
, = 𝐿𝑖𝑚 + 𝐶𝐿𝑖𝑚 + 𝐷𝐼𝑆𝑖𝑚 където: 

𝐿𝑖𝑚 – плащане за товарене; 𝐶𝐿𝑖𝑚 – плащане за разтоварване; 

𝐷𝐼𝑆𝑖𝑚 – обезщетения за промяна на условия, забавяне и др; 

𝐶𝐻𝐶𝑖𝑚
,,

 - загуби, които корабът понася при изчакване за обработка, престой на рейд. 

Тези загуби могат да бъдат оценени с помощта на апарата на системите за масово 

обслужване. 

Д.   𝐾𝑖𝑚 – капиталови разходи 

𝐾𝑖𝑚 = 𝐾𝑖𝑚
о + 𝐾𝑖𝑚

б − 𝐾𝑖𝑚
прод

 

където: 𝐾𝑖𝑚
о  – първоначана покупка или плащане на корабостроителницата; 

𝐾𝑖𝑚
б  – периодични плащания към банката; 

𝐾𝑖𝑚
прод

 – стойност получена от продажбата на кораба 
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Фиг.2.7 Схема за пресмятане на компонентите на цената на тон-дедвейт на 

кораба № i за година № n 
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2.2.3 Алгоритъм за пресмятане на разходите по издръжка на 

кораба 

На базата на приложените работни зависимости за пресмятане на парциалните 

издръжки и на последователността на тяхното изпълнение е съставен алгоритъм за 

определяне на общите разходи по издръжката на кораба и по единичната  цена на 

експлоатацията за определен период. Алгоритъмът (фиг.2.11) включва следните 

блокове: 

• Блок А – Оперативни разходи; 

• Блок Б – Периодични разходи за обслужване; 

• Блок В – Пътни разходи; 

• Блок Г – Разходи за обработка на товара; 

• Блок Д – Товаро – разтоварни разходи; 

 Блок Е – Годишни разходи за тон дедвейт (единична цена); 

 Блок К – Капиталови разходи. 

Алгоритъмът е информационно и програмно осигурен и 

позволявапресмятания в режим на реално време както в пъкния си вид, така и на 

негови обособени части. 
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Фиг.2.11 
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На фиг.2.8 са показани процентните разпределния на оперативните, пътните, 

капиталовите и ремонтните разходи на 5, 10 и 20 годишен кораб. Констатиреме известно 

намаление на общите разходи за по-старите кораби (с около 10%) за сметка на 

съществено по-малките капиталови разходи (от 40-50 до 10%). Що се отнася до 

оперативните и пътните разходи, те при 20 – годишните кораби стават най-съществени 

и достигат до 70%.  

 

Фиг.2.8 
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Фиг.2.9б 

 

Фиг.2.9в 

Вътрешните разпределения на разходите във всяка от групите са представени на 

фиг.2.9, съответно за оперативните (фиг.2.9а), пътните (фиг.2.9б) и капиталовите 

(фиг.2.9в). Най–съществените повишения на оперативните разходи при 20-годишните 

кораби се дължат на повишените плащания за екипажа и планови ремонти. Едно от 

конкретните изследвания, приведено в дисертацията, показва че при 10 и 20- годишни 

кораби се привличат допълнително между три и пет щатни бройки, което е причина за 

20% увеличение на разходите за екипаж (фиг.2.9а). Разходите за гориво, въпреки 

намалението на цената му на световния пазар, продължават да растат (фиг.2.9б).  

Процентите на погасяване на дълговете при стари кораби намаляват поради начина на 
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закупуването им и неговото финансиране. Увеличават се таксите, свързани с 

ограничения и повишени изисквания на някои пристанища (предимно в САЩ) за стари 

кораби (фиг.2.9в).  

Отчитайки тези тенденции за промяна на разходите на корабите във времето, 

отбелязваме че влиянието на големината на кораба върху процентните съотношения на 

разходите, е незначително. (фиг.2.10). Оперативните разходи  на единица дедвейт са в 

границите от 20% до 16%; пътните от 29% до 32%, а капиталовите–около 50% 

(фиг.2.10а). На фиг.2.10б са представени абсолютните разходи на единица тонаж, 

откъдето се вижда и влиянието на фактора, известен като ефект на мащаба. Тези цифри 

показват стратегията на корабособствениците през периода. 

 
Фиг.2.10а 

 

 

Фиг.2.10б 
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Заключение. В тази част са разгледани основните компоненти на разходите за 

морски транспорт, включващи оперативните разходи, разходите за периодично 

обслужване, пътните разходи, разходите за обработване на товарите и капиталовите 

разходи. Разгледани са работни зависимости, които изразяват тези разходи и конкретни 

примери при тяхното прилагане. Разработен е обобщен алгоритъм за пресмятане на 

годишните разходи за тон – дедвейт на кораба, който ще бъде използван в следващите 

глави. 

§ 2.3 Приходи от дейността на корабите  

2.3.1 Работни зависимости на приходите  

Както вече беше прието, ключът за оцеляване на корабоплавателните субекти на 

корабния пазар, е тяхното финансово представяне. Трите основни променливи, с които 

могат да работят корабособствениците са: 

 Възвръщаемост от оперирането на кораба; 

 Разходите за издръжка при работа на кораба; 

 Начина на финансиране на бизнеса. 

Възвръщаемостта на инвестициите, измерена по някакъв начин, показва 

способността на фирмата да съществува в условията на съвършена конкуренция. 

Корабособствениците не могат да управляват цената, която получават  за превоза на 

единица товар, но те търсят начини за получаване на по-висока печалба, при 

икономическата среда, в която са принудени да работят. Първата стъпка в това 

направление, е да се определят факторите, от които могат да дойдат допълнителни 

приходи. Без да даваме окончателен отговор на въпроса, отбелязваме че повишаването 

на превозния капацитет чрез икономия на мащаба, е една от възможностите. Няколко 

хиляди тона допълнителен капацитет са от значение. Повишената продуктивност при  

оперативно планиране, намаляването на неплатените курсове, съкращаването на 

времето, в което корабът не оперира, подобреното използване на разполагаемия тонаж 

и намаляването на времето за товаро – разтоварни операции, са другите възможности. В 

един обобщен план, възможните източници на приходи са: 

 Товарен капацитет; 

 Продуктивност; 

 Фрахтови тарифи. 

В табл. 2.4 са представени работните процедури и зависимости за определяне на 

приходите от експлоатационната дейност на търговските кораби на които може да се 

гледа като на общ алгоритъм. 

Таблица 2.4 

Приходи-работни процедури и зависимости 

А. Приходи (намаление на единичната цена на превоза) в резултат на икономията на 

мащаба 

𝑪𝒊,𝒎 =
𝑶𝑪𝒊,𝒎+𝑷𝑴𝒊,𝒎+𝑽𝑪𝒊,𝒎+𝑪𝑯𝑪𝒊,𝒎+𝑲𝒊,𝒎

𝑫𝑾𝑻𝒊,𝒎
   

C – цена (разходи) на тон дедвейт за година; 
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OC – оперативни разходи  за година; 

PM - периодични разходи за обслужване и поддръжка; 

VC – пътни разходи по време на рейса; 

CHC- товаро -  разтоварни разходи за година; 

K – капиталови разходи за година; 

DWT- дедвейт на кораба; 

 𝑖, 𝑚- означения за годината и кораба 

Заб.Влиянието на ефекта на мащаба свеждащо се до намаляване на общите и 

парциални разходи на един тон дедвейт с увеличаване на тонажа на кораба са 

представени в табл.2.5 и фиг.2.12.  

Б. Основен приход от дейността на кораба – годишна възвръщаемост 𝑅𝑖𝑚 

𝑅𝑖𝑚 =
𝑃𝑖𝑚. 𝐹𝑅𝑖𝑚

𝐷𝑊𝑇𝑖𝑚
 

 𝑅𝑖𝑚- годишна възвръщаемост на тон дедвейт; 

𝑃𝑖𝑚 - производителност в избраната единица (напр.тон-миля) годишно; 

𝐹𝑅𝑖𝑚 - тарифа за превоз на тон-миля товар ; 

𝐷𝑊𝑇𝑖𝑚 - дедвейт на кораба. 

Б1. Производителност на кораба 𝑃𝑖𝑚 

𝑃𝑖𝑚 = 24. 𝑆𝑖𝑚  .  𝐿𝐷𝑖𝑚 . 𝐷𝑊𝑈𝑖𝑚 където: 

S – средна оперативна скорост във възли; 

LD – брой на дните през годината, в които корабът е в морето с товар (продуктивни 

дни); 

DWU – използвана част от товарния дедвейт 

Б 1.1 Оперативна скорост 

Заб. За определянето на оперативната скорост не може да бъде посочена конкретна 

работна зависимост, тъй като в случая става дума за процедура. В текста след 

тази таблица на базата на един прост пример е илюстрирана фнансовата логика за 

търсенето на оптималната скорост на кораба за определен рейс. Алгоритъмът за 

определяне на оптиманата скорост е приведен в трета глава. 

Б 1.2 Време на експлоатаци на кораба с полезен товар LD 

𝐿𝐷𝑖𝑚 = 365 − 𝑂𝐻𝑖𝑚  − 𝐷𝑃𝑖𝑚 − 𝐵𝐴𝐿𝑖𝑚 където: 
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OH – брой на дните от годината, когато корабът е без наем; 

DP – брой на дните от годината, когато корабът е в пристанище; 

BAL – брой на дните, в които корабът плава под баласт. 

Заб. Дните без наем на кораба отразяват времето, прекарано за ремонт, 

отстраняване на аварии, празници, чакане за товарене и др. По статистически 

данни за нормален пазар се приема, че този период за корабите за насипни товари е 

около 24 дни годишно. Дните в пристанище зависят от особеностите на кораба и 

възможностите на терминала. Дните на плаване под баласт са най- важният 

фактор за определяне на натовареността на кораба. При танкери и кораби за 

еднотипни товари плаването под баласт е неизбежно и отнема почти половината 

от времето, прекарано на море. 

Б 1.3 Оползотворяване на товарния капацитет на кораба DWU 

𝐷𝑊𝑈 = 𝛽 ∗ 𝐷𝑊𝑇 

където: 

DWU – фактическо количество товар, пренасян от кораба; 

DWT – физически възможен максимум (капацитет) на товарите, които корабът 

може да превози; 

β – степен на използване на капацитета. Определя се по статистически данни, 

отчитащи особеностите на маршрута на кораба. 

 

Както се вижда от табл.2.4 приходите от дейността на корабите се реализират от 

икономията, от мащаба и възвращаемостта от експлоатацията, която от своя страна 

зависи от продължителността на т.н „продуктивни дни“, оперативната скорост, 

използваната част от товарния дедвейт и тарифата за превоз на тон-миля товар (фрахт).  

2.3.2  Анализ на факторите, влияещи на приходите от експлоатация  

2.3.2.1Икономия от мащаба  

На фиг.2.13 са представени зависимостите на операционните разходи (1), средствата 

за бункероване (2), стойността на капитала (3) и общата издръжка (4), от големината на 

кораба. Оперативните, бункеровъчните и капиталовите издръжки на тон товар намаляват 

нелинейно с увеличаване дедвейта на кораба. В резултат на това през 2005год. общите 

разходи за тон дедвейт са значително по – малки при по – големите кораби: 

 30000 – тонен кораб  -191$/dwt.год 

 47000 – тонен кораб  - 143$/dwt.год 

 68000 – тонен кораб  - 120$/dwt.год 

 170000 – тонен кораб - 74$/dwt.год 
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Фиг.2.13. Влияние на мащаба върху основните разходи на кораба в $/dwt p.a 

 

Сравнителният анализ показва, че процентните съотношения на показателите за 

170000 dwt и 30000 dwt кораб са: 

 Товарен капацитет:    567% 

 Цена на нов кораб - XII 2005год.  231% 

 Дневен разход на гориво при V=14knots  238% 

 Оперативни разходи    30% 

 Бункеровъчни разходи    42% 

 Капиталови разходи     41% 

 Общи разходи     39% 

При положение, че има осигурен товар  и пристанищни съоръжения, 

собственикът на голям кораб има по – големи възможности да променя цената на фрахта 

и да генерира положителни парични потоци на цена, която е неприемлива за по – малки 

кораби. От данните на фиг.2.13 можем да посочим например , че един наем  от $44 на 

тон за година ще покрие оперативните и бункеровъчните разходи на “Кейпсайз” кораб 

(44>12,0+23,8), но за един 30000 тонен кораб ще покрие само оперативните разходи. 

Това обяснява защо понятието удобен (гъвкав за употреба) кораб се променя с 

товарния капацитет и в момента може да твърдим , че удобен  е кораб с 50000 dwt. Тъй 
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като вместимостта на корабите е нараствала непрекъснато  през годините, измененията 

на променливите фактори – цена и икономия от мащаба са еднопосочни. 

Печалбата от икономия на мащаба не е неограничена. Недостатък на 

голямотонажните кораби е загубата на гъвкавостта, която се отразява на 

възвръщаемостта, поради ограниченията за достъп в пристанищата и трудното намиране 

на товар в обратна посока. Инвеститорите в следващи поколения големи кораби са 

изправени пред подобен риск. Като пример посочваме серията от 370000 dwt кораби на 

бразилската компания Вали, които до края на 2015год. не бяха допускани в китайски 

пристанища . Историята на фрахтовите цикли е икономическа борба между големите 

модерни кораби  и по – ранните генерации от малки кораби с остаряла технология. 

Обикновено корабите с малък капацитет и увеличаващи се разходи по поддържането, 

стават нерентабилни към 20-25години, когато биват принудени да напуснат пазара. 

2.3.2.2 Фактори, влияещи върху възвръщаемостта от дейността на 

кораба 

Нашата цел е да дадем съвет на корабособственика да прецени възможностите 

си за приемането на определени ангажименти в зависимост от големината на корабите 

си. В конкретния случай използваме данните от фиг.2.10б, на която са представени 

оперативните, пътните, капиталовите и общите годишни разходи в $/dwt в зависимост 

от възможностите на корабите да приемат определено количество товар. На тази база 

получаваме за всеки корабен типоразмер минималната дневна тарифа, която би покрила 

сумарните разходи в $/ден (фиг.2.14 за бълкери през 2005). 

Всяка една от тези зависимости може да бъде наречена приемлива дневна цена 

на кораба, която корабособственикът би желал да получи от фрахт или отдаване под 

наем. Тези стойности покриват годишните разходи за съответния кораб и помагат на 

корабособственика да приеме определено решение. Например ако товародателят е 

определил минимална дневна цена на превоза от 35000$/ден, тя ще отговаря на годишни 

приходи от 75$/dwt p.a , които биха покрили всички разходи за един кораб със 

170000dwt. За по–малките кораби (от 40000 до 60000dwt) тази стойност би покрила 

сумата от оперативните и пътните разходи, а за най–малките кораби–само пътните или 

част от оперативните. Ако цената определена от товародателя е например 20500$/ден тя 

ще отговаря на общите годишни приходи от 44$/dwt, които биха покрили само сумата 

от оперативните и пътните разходи на големите кораби (44>12+23,8), но няма да е 

достатъчна за покриване на експлоатационните разходи  при по – малките кораби. 
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Фиг.2.14а 

§2.4 Финансови инструменти за приемане на решение за ефективността 

на кораба 

Разгледаните досега разходи по издръжката и приходи от дейността на кораба са 

част и основа на общия алгоритъм за определяне на ефективността му за определен 

период на експлоатация. За да бъде завършена задачата за определяне на финансовото 

представяне на корабоплавателните компании е необходимо използването на 

специфичните финансово счетоводни рамки, които да подпомогнат фирмите и техните 

инвеститори  при вземането на управляващи решения. Тъй като корабните компании са 

регистрирани в различни страни и използват различни стандарти за финансова 

отчетност, финансовата информация не винаги е в сравнима форма. През последните 

години обаче се постигна съществен напредък в координирането на стандартите за 

финансова отчетност чрез Съвета за международни счетоводни стандарти (IASB). През 

2003год. IASB публикува първия международен стандарт за финансово отчитане – IFRS 

1, който е приет от Европейския съюз за публичните дружества и се използва след 

2008год. от около 100 страни. Основно внимание в него се обръща на следните 

документи и процедури: отчет за доходите, счетоводен баланс, отчет за паричните 

потоци на корабната компания и процедури за анализ на паричните потоци, които са 

подробно описани в основния текст на дисертацията. 

2.4.1 Отчет на доходите 

2.4.2 Счетоводен баланс  

2.4.3 Отчет за паричните потоци на корабна компания  

2.4.4Контрол и анализ на паричните потоци  
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Заключение  

 В тази глава разгледахме финансовите резултати на корабособственика. 

Започнахме отбелязвайки, че корабните компании имат голямо влияние върху бъдещите 

им парични потоци, когато формулират своята стратегия. Изборът между нови и стари 

кораби, кораби за различни и специализирани товари и дълг и капиталово финансиране 

всичко това има значение. След като основните решения са взети, собственикът може да 

използва своите умения да управлява и оптимизира ежедневните парични потоци чрез 

ефективно управление на кораби и находчиво чартиране, но големите разходни и 

приходни пера са извън неговия контрол. Те вече са определени при решението за 

първоначална инвестиция. След като тези конкретни решения са били направени, 

собственикът до голяма степен зависи от пазара и банкерите, с които работи. 

 Печалбата е разликата между приходите и разходите. Разходите се делят на 

операционни (които са постоянните разходи по опериране на кораба), разходи за плаване 

(които са различни, в зависимост от начина, по който се използва кораба) и капиталови 

разходи. На разходите за екипаж се падат почти половината от оперативните разходи и 

корабособственикът може да ги намали чрез закупуване на високо автоматизиран кораб, 

който намалява броя на изискуемия екипаж, или да работи под флаг, който позволява 

използването на по- ниско платен екипаж. При пътните разходи преобладаващи са тези 

за гориво, които могат да бъдат контролирани или намалени чрез инвестиране в 

съвременни кораби с най-новите и икономични на гориво машини или чрез намаляване 

на проектната скорост. Оперативните и пътни разходи вероятно ще бъдат много по-

високи за стар, от колкото за нов кораб, докато икономиите от мащаба водят до по-ниски 

разходи за единица товар при по-големи кораби.  

 Що се отнася до възвращаемостта, собственикът може да работи на спот пазара, 

където той поема напълно пазарния риск, или тайм-чартър, който прехвърля риска към 

наемателя. Печалбата зависи и от "производителността" на кораба, която се измерва с 

тоновете товар, които може да пренесе за година. Отново виждаме, че началната 

инвестиция има значение при определянето на производителността, като се инвестира 

за по- бърза обработка на товарите, по-голяма гъвкавост, за да има възможност кораба 

да прави обратни курсове и висока скорост. Разглеждайки тези фактори заедно с 

влиянието на разходите, можем да заключим, че по отношение на търговския паричен 

поток има много възможности. Възраст, размер, техническа гъвкавост и управление на 

товарите, всички играят роля в увеличението на приходите и намаляване на разходите. 

 Когато разглеждаме капиталовата сметка, картината се променя значително. 

Модерният голям кораб, финансиран с дълг носи далеч по-голям годишен паричен поток 

за лихви и погасяване на дългове от оперативните му разходи, докато малкия стар кораб 

финансиран със собствен капитал няма да има задължителни парични потоци по 

капиталовата сметка. В резултат на това, по време на депресия на пазара, собственикът 

на малък, стар плавателен съд може да си позволи да се оттегли от пазара и да остави 

кораба си неработещ, докато условията се подобрят, а собственикът на голям, модерен, 

финансиран с дълг съд е изправен пред постоянни капиталови вноски, които трябва да 

бъдат изплащани, дори ако корабът е спрян. 

 Също така обсъдихме как се отчитат разходите и възвръщаемостта в индустрията, 

декларацията обхващаща приходите (отчет за приходите и разходите), балансовия отчет 

и отчета за паричните потоци. Като допълнение разгледахме техники за прогнозиране 
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на паричните потоци, включително анализ на потоците при пътуването, който разглежда 

взетите решения; годишен анализ на паричните потоци за дългосрочно планиране и 

анализ на дисконтираните парични потоци за сравнение на проекти, когато времето на 

плащанията е проблем.  

В крайна сметка работа на корабособственика е да съчетае оперативните, 

търговски и финансови аспекти на бизнеса в стратегията, която ще е най- подходяща. 

Компромисът между минимизиране на разходите, максимизиране на приходите, както и 

подходът към корабните финанси дава на всяко корабно бизнес начинание, негови 

специфични характеристики. 

В края на тази глава ще посочим местото, което заемат, описаните тук методи и 

получените резултати в целия комплекс от дейности осигуряващи ефективността на 

морската транспортна система. От една страна тя следва да се използва като обратни 

връзки в общите стратегии и алгоритмите за управление на ефективността на 

корабоплавателната компания, чиито основни характеристики бяха посочени в първа 

глава. 

 От друга страна за тяхното успешно решаване трябва да бъдат взети технически 

и организационни решения за намаляване на на най-съществената част от разходите на 

всеки конкретен кораб.  

От реализираните примери беше установено, че най-сериозните резултати в това 

отношение следва да се очакват при решаването на комплекса от задачи водещи до 

повишаване на енергийната ефективност на кораба по време на неговото планиране, 

постройка и експлоатация. На решаването на тази задача е посветено изложението в 

следващата глава. 

 

 

ГЛАВА III 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МОРСКИТЕ  

ТРАНСПОРТНИ КОРАБИ 

§.3.1 Състояние на проблема 

Отговорът на международната морска общественост на усилията на държавите за 

опазване на околната среда са действията, водещи до подобряване на енергийната 

ефективност и намаляване на парниковите емисии в атмосферата. Обобщавайки двете 

групи от мероприятия под общото наименование „Енергийна ефективност на кораба“ 

международната морска организация от 2000 год. до сега е издала три доклада–студии, 

представящи изследванията в тази област и комплекс от препоръчителни и 

задължителни мерки.  [81, 91, 92, 101]. 

Като следваше указанията на Резолюция 8 от конференцията на страните, 

ратифицирали МАРПОЛ-73/78 (Международна конвенция за предотвратяване 

замърсяването на морето), IMO прие през декември 2003 год. резолюция А.963(23), 

„Политика и практика на IMO, отнасяща се до намаляване на изхвърлянето на парникови 

газове от корабите“. В документа се казва, че намаляването на замърсяването на въхдуха 

може да се постигне чрез приемане на технически и експлоатационни мерки на базата 

на методика и инструменти, които да описват ефективността на кораба от гледна точка 

на разхода на гориво и на количеството на изхвърлените парникови газове [64]. 
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В студията на  IMO за парниковите емисии от 2009 год. и в последващи издания 

на научни публикации са предложени три групи инструменти за регулиране на 

парниковите газове ( СО2)от производствената дейност на корабите [5,81,82,83,84,85]. 

- Технически инструменти – Конструктивен индекс за енергийна ефективност 

EEDI (Energy Efficiency Desing Index ); 

- Експлоатационни методи – Експлоатационен индекс за енергийна 

ефективност EEOI (Energy Efficiency Operational Index ) и корабен план за енергийна 

ефективност SEEMP (Shipboard Energy Efficiency Management Plan ); 

- Пазарни инструменти – търговия с емисии, данъци, конкурентна среда на 

бункеровчиците. 

§.3.2 Влияние на общите характеристики и на основните показатели на 

корабите върху горивната и екологична ефективност  

Въпросите за осигуряване на висока енергийна ефективност и за намаляване на 

парниковите газове от корабоплаването, заемат приоритетно място в дейностите на 

Международната морска организация (International Maritime Organization - IMO), както 

беше отбелязано в § 3.1. В изискване на IMO и на Приложение VI към конвенцията 

МАРПОЛ [82], а така също и на форуми на специалисти от морската практика, известни 

като IMO GHG Study 2005-2014 г. [64], се предлагат две групи инструменти, известни 

още като индекси за енергийна ефективност: 

- Конструктивен индекс за енергийна ефективност EEDI: 

𝐸𝐸𝐷𝐼 =
𝑀.проект .𝐶𝑓

Апроект
        (3.2) 

 
- Операционен индекс за енергийна ефективност EEOI, чиито стойности 

определят степента и нивото на изпълнение на корабния план за енергийна ефективност 

SEEMP [24]: 

𝐸𝐸𝑂𝐼 =
𝑀.факт.𝐶𝑓

Афакт
                                                                        (3.3) 

където: 

Мпроект, Мфакт – проектен и фактически разход на гориво; 

Апроект, Афакт – проектна и действителна транспортна работа; 

Cf  – безразмерен фактор за привеждане на разхода на гориво в емисии от СО2 [kg 

СО2 / kg гориво]. 

Индексът EEDI се пресмята на базата на конструктивни параметри, а неговото 

предназначение е да представя обективна база за сравнение, за да се стимулира 

развитието на по – ефективни кораби в новите проекти и изпълнения, а 

енсплоатационният индекс EEOI е инструмент за мониторинг на управлението на кораба 

и ефективността на флота при изпълнение на конкретната транспортна услуга. 

В това конкретно изследване ние разглеждаме влиянието на сравнително 

устойчивите, конструктивни и технологични решения при строежа на нови кораби върху 

EEDI, свеждащи се до оптимизация на общите характеристики и особености на формата 

на корпуса на кораба.  
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3.2.1Оптимизиране на особеностите на кораба-влияние на размера на 

кораба (товарен капацитет) 

На фиг.3.3 са представени данни за енергийната ефективност (разход на гориво 

за тон-миля на преместени товари g/t-nm) на контейнеровозите като функция на ТЕU. За 

всички сравнявани проекти се приема скорост на кораба от 22,5 възела. Сравнителният 

размер на товара се определя като се приемат контейнери със средно тегло 7тона/ТЕU, 

в рамките на ограниченията на капацитета на слотовете, наличната товароносимост, 

ограниченията за закрепване на контейнерите и ограниченията за видимост. 

От фиг.3.3 се вижда значително намаляване на разхода на гориво чрез 

икономията на мащаба, която се постига с използване на по – големи кораби. Вижда се 

също така, че скоростта на изменение на този ефект намалява с увеличаване на размера, 

тъй като при по – големите кораби наличният капацитет не може да се използва напълно. 

 

 
Фиг.3.3.Контейнеровози – влияние на капацитета в ТЕU върху горивната ефективност 

 

3.2.2Влияние на скоростта на кораба като фактор на енергийната 

ефективност 

На фиг.3.4 са показани резултатите от RFR анализ при транспортиране на 

контейнери на параметрична поредица от контейнеровози с ширина 38,9 m в диапазони 

от проектни скорости, чиито оптимални стойности са определени. Анализът включва 

амортизация на инвестицията, оперативните и горивни разходи, канални и пристанищни 

такси и разходите за обслужване [95]. 
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Фиг 3.4 Параметрично изследване на скоростта на контейнеровози 

 

Всяка конструкция е оптимизирана за проектната скорост, включително 

корегиране на блоков коефициент, инсталирана мощност и др. Например проектът с 25 

възела има коефициент на блокиране 0,62 и капацитет на слота от 5,397 ТЕU, докато 

конструкцията със 17,8 възела има коефициент на блокиране 0,80 и капацитет на слота 

от 5,773 ТЕU. При тези предположения оптималната скорост на конструкцията при цена 

на тежкото гориво от $ 600/тон е 24 възела; при цена на горивото от $ 900/тон е 21 възела, 

а при цена на горивото $1200/тон - 19 възела. Това изследване предполага, че всеки 

кораб поддържа постоянна скорост по време на рейса с постоянен морски марж. 

3.2.3 Влияние на основните размери на кораба върху разхода на гориво  

Основните размери на модерните проекти, предлагани от големите корабо-

строителници обикновено са добре оптимизирани. Малко намаление на показателите на 

товарния корпус (RFR) в диапазона от 1 до 3% може да се постигне например чрез 

увеличаване на съотношението „дължина/ширина“ (по-тънък дизайн), тъй като по-

ниският разход на гориво ще компенсира увеличението на капиталови разходи, свързани 

с увеличеното тегло на стоманата. Това предполага, че поради повишаващите се разходи 

за гориво се очертава дългосрочна тенденция за увеличение на съотношението 

„дължина/ширина“ и намаляване на коефициента (Св) или намаляване на проектната 

скорост. 

 

§3.3Оптимизация на скоростта на търговските кораби  

В табл.3.8 са показани таблични данни  за стойностите на оптималните скорости  

за всяка от избраните комбинации, чиито графични изображения са представени на 

фиг.3.9 
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 Таблица 3.8 
Таблица за оптималната скорост в зависимост от Fr и цената на горивото 
          

Fr=15000 Fr=20000 Fr=25000 Fr=30000 
  

 
цена гориво 

$/тон 

опт. скорост опт. скорост опт. скорост опт. скорост 
  

 
100 20.00 20.00 20.00 20.00 

  

 
150 20.00 20.00 20.00 20.00 

  

 
200 18.56 20.00 20.00 20.00 

  

 
250 17.23 18.97 20.00 20.00 

  

 
300 16.21 17.85 19.22 20.00 

  

 
350 15.40 16.95 18.26 19.41 

  

 
400 14.74 16.21 17.46 18.56 

  

 
450 14.16 15.59 16.79 17.85 

  

 
500 13.68 15.05 16.21 17.23 

  

 
550 13.25 14.59 15.71 16.69 

  

 
600 12.88 14.16 15.26 16.21 
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Заключение 

Увлечението на корабните оператори към експлоатация на корабите с намалени 

скорости и въвеждането на съответни стратегии за реализация на рейсовете без предва-

рителни и задълбочени изследвания е необосновано. Получените и представени 

резултати показват, че във всички конкретни изходни данни, отчитащи особеностите на 

кораба, главния двигател, метеорологичните, търговски и експлоатационни условия, 

съществуват оптимални стойности на скоростта на кораба, които могат да бъдат 

планирани и реализирани по предложените в дисертацията алгоритми. 

§3.4 Възможност за оптимизация на корабните енергийни разходи 

чрез конструктивни и експлоатационни мероприятия  

3.4.1 Оптимизация на формата на корпуса  

В дисертацията е установено, че на базата на голям обем от данни на 

изобразяващите индекси могат да бъдат получени три вида зависимости:  

1. Зависимост, около и над която са разположени индексите на новите проекти. Това са 

всички нови проекти, попадащи в доверителния интервал без да са най-добрите. 

2. Най-добрите от новите проекти. 

3. Линия, ограничаваща т.н високо оптимизирани проекти, които са с най-ниска 

стойност на изискуемата мощност.   

 Така се създава възможност за групиране на данните и линиите на енергийната 

ефективност в зависимост от изискванията на IMO.  

Заключение 

В заключение отбелязваме, че с помощта на разкритите резерви за подобряване 

на енергийната ефективност ние нямаме амбицията да навлизаме в специфичната 

дейност на проектантите или в конкретните процедури и алгоритми за оптимизация. 

Посочените от нас икономически възможности могат да бъдат полезни на 

корабособствениците при договарянето на кораби с добър конструктивен индекс (EEDI) 

и при изпълнение на плановете за енергийна ефективност с най-добри операционни 

енергийни индекси (EEOI).  

§3.5 Влияние на конструктивните тегла на корабите върху 

енергийната ефективност  

3.5.1 Статистически данни за включването на високоякостни 

стомани в корабните коефициенти в зависимост от товарния 

капацитет на корабите 

3.5.1.1 Танкери 

На фиг.3.14 са показани статистически данни за процента на използваната 

високоякостна стомана при танкери с големина до VLCC. Използването на такива 

стомани (напр. НТ36 ), като процент от общото количество стомана за корпуса варира 

от 0% ( тежки конструкции ) до 80% при теоретична възможност за постигане на 100% 

( лека корпусна конструкция ). 
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Фиг.3.14 Високоякостна стомана като процент от стоманата за корпусите на танкери 

 

Аналогични зависимости са получени и представени в дисертационния труд. 

Установена е и икономическата ефективност от прилагане на олекотени корабни 

корпуси. 

 

§3.7 Определяне и прогнозиране на конструктивните индекси на 

корабите. Референтни и прогнозни базови линии 

3.7.1 Набиране и организация на базата от данни  

При решаването на тази задача обръщаме внимание на два въпроса: 

- Статистически данни, отнасящи се до предходни конструкции, които да се 

използват за оценка на коректността на референтните базови линии обхващащи 

различните типове и големини на корабите; 

- Данни (условно наречени експериментални), отнасящи се към новите и 

перспективни проекти, позволяващи сравняването на техните енергийни индекси с 

референтните линии, отговарящи на стратегията на IMO за повишаване на 

ефективността до 2020 год. с 10% 

В процеса на набирането са използвани данни, публикувани в [24,36], а така също 

и сведения от справочни рубрики на UNCTAD и Clarkson Reserch Servicies 

[47,48,96,118]. Въз основа на тези данни са построени графики на влиянието на вида, 

големината и характеристиките на корабите върху изискуемата мощност на главния 

двигател, която в случая се приема като показател на ефективността (фиг.3.27) 
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Фиг.3.27 Влияние на дедвейда, скоростта и капацитета върху изискуемата мощност на 

танкери и контейнеровози 

 

В изследването са включени следните типове кораби: 

- Танкери: Panamax, Aframax, Suezmax, VLCC; 

- Контейнеровози: Feeder, Panamax, Neo-Panamax, Post-Panamax, Ultra Large, 

Very Ultra Large. 

От тези графики може да бъде потвърден изводът, че стръмността на графиката 

на мощността при контейнеровозите е по-голяма от тези при танкерите, което ще се 

отрази и върху разположението на експерименталните данни по отношение на 

референтните линии.  

3.7.2 Изследване на разположенията на експерименталните данни по 

отношение на изходните и корегираните с 10% базови линии за 

танкери 

Това е най-съществената част от изследването. Целта е сравняването на 

значенията на конструктивните индекси EEDI на т.н „нов кораб“ с изходните базови 

стойности. Новите кораби, договорени след 01.01.2013год. с предаване не по-късно от 

30.06.2015год. трябва да имат индекс на или под базовата линия на EEDI (формула 3.6), 

а за кораби с договори за строене след 01.01.2015 год. базовата линия се намалява с 10%. 

Това изискване е валидно до 01.01.2020 год., след което базовата линия се намалява с 

още 10%. На фиг.3.30 са представени следните графики на конструктивните индекси за 

стандартни танкери: 

- Референтна базова линия №1 от фиг.3.30, определена за кораби, чийто индекси 

са над линия №0 на фиг.3.28 

- Базова линия, получена чрез намаляване с 10% на изходната референтна линия 

№2 от фиг. 3.30 

- Графика №3 свързваща стойностите на EEDI, пресметнати по данните за 

проекти, чийто стойности са в 25 процентния доверителен интервал под линия №1 от 
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фиг.3.28–условно наречена експериментална (нанесени са точките, показващи 

стойностите на EEDI за изследваните типове кораби). 

 

 
Фиг.3.30 Танкери: Разположение на експерименталните стойности на EEDI по 

отношение на референтната и коригирана базови линии 

 

 

 

3.7.3. Изследване на разположението на експерименталните данни 

по отношение на изходните и корегираните базови линии за 

контейнеровози  

 

 
Фиг.3.33 Контейнеровози – Разположение на експерименталните стойности на EEDI по 

отношение на референтната и корегираната базови линии 
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На фиг.3.33 е показано разположението на експерименталните данни от 

доверителния интервал под линия 1 от фиг.3.29 по отношение на референтната и 

намалената с 10% базови линии за стандартни контейнеровози. Вижда се, че всички 

стандартни контейнеровози и моделни проекти с изключение на Neo-Panamax отговарят 

на базовата линия намалена с 10%. Това показва, че проектантите ще имат малки 

затруднения при посрещане на изискванията на IMO за EEDI през 2020 год., без 

прибягване до иновативни технологии или намаляване на експлоатационната скорост. 

 Заключение 

Както е показано на фиг.3.33 методиката за пресмятане на EEDI оценява 

конструкцията Panamax като по-ефективна (с постигнат по-нисък индекс). Що се отнася 

до контейнеровозите Neo-Panamax, за да бъдат удоволетворени изискванията на EEDI-

стандарда след 2015 год. ще се наложат прилаганията на иновативни технологии или 

намаляване на експлоатационната скорост.Същото се налага и за танкерите Suezmax и 

VLCC, които са с по-голям дедвейт.  

§3.8 Управление на Енергийната ефективност на кораба в 

експлоатация. Фактори, определящи оперативния индекс на 

енергийна ефективност EEOI  

Най-преки и полезни инструменти за подобряване ефективността на даден 

кораб за един оператор са оперативните решения, вземани на дневна база за това как 

да се провежда едно пътуване, как да се извършва редовна поддръжка и как да се 

извършва мониторинг на ефективността на разхода на гориво. Всеки рейс предлага 

възможност за оптимизиране на скоростта, намиране на най-сигурния начин и път 

през спокойни морета и осигуряване така, щото корабът да плава в режим с най-

доброто газене и диферент, и регулиране и поддържане на ефективен курс. Избраните 

цикли на поддръжка въздействат върху съпротивлението, създадено от корпуса и 

гребния винт. 

Тези усилия откликват директно за постигане на целите на наскоро 

учредените от IMO „Насоки за плановете за управление на енергийна ефективност 

на кораба“- една очертана рамка, която определя същността на корпоративната 

ангажираност към икономията на енергия. 

Съдържанието на дейностите в този раздел е, следното:  

I. Експлоатация на кораба. Управление на рейса . 

1.1. Оптимизация на скоростта на рейса 

1.2. Маршрут съгласно времето - Избор на безопасен и енергийно ефективен 

маршрут 

1.3. Оптимизация на диферента/газенето 

1.4. Подобрения на автопилота 

II. Управление на състоянието на корпуса и гребния винт 

2.1.Грапавост/грапавина на корпуса и нейното въздействие върху 

съпротивлението 

2.2. Управление на грапавостта на корпуса 

2.3. Управление на грапавостта на гребния винт 

2.4. Поддръжка на състоянието на корпуса и гребния винт 

III. Система за управление на кораба 
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3.1. Намаляване на изискванията за мощност на борда на кораба 

3.2. Измерване и отчитане на разходите за гориво  

IV. Цялостно управление на енергийната ефективност 

4.1. Мониторинг на производителността на кораба 

4.2. План за управление на енергийната ефективност на кораба (Ship Energy 

Efficiency Management Plan (SEEMP)) 

Всички мероприятия и действия по управление на енергийната 

ефективност са подробно описани в дисертацията. 

 

  



 

39 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРИНОСИ 

В заключение към дисертационни труд отбелязваме, че необходимостта за 

неговото разработване бяха изискванията и препоръките на международните 

регламентиращи организации, които се появиха след първите признаци на излизането от 

кризата на корабоплаването през 2013-2014г. От една страна това бяха съглашенията на 

Световната търговска организация и на Световната митническа организация, в които се 

регламентираха измененията в процедурите за търговия, превоз и пристанищно 

обслужване на корабите, от друга страна настъпиха сериозни изменения в географията 

и балансираността на търговските потоци по различните видове товари, а от трета страна 

след приемането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, се стигна до 

нова политика на IMO и на комитета за защита на морската среда (MEPC) в областта на 

енергийната и екологична ефективност. 

Големият брой на новопоявилите се критерии, фактори и ограничения, 

възникнали след тази законотворческа и регламентираща дейност, доведе до сериозни 

затруднения при управлението на морската транспортна дейност-комплекс от задачи, 

които трябваше да се решат в условията на неопределеност и многокритериалност. 

Поради това, следвайки първоначалното наименование на дисертационния труд 

беше решено да се излезе извън рамката на моделирането на процесите и енергийната 

ефективност съгласно изискванията на Приложение VI към конвенцията МАРПОЛ и да 

се направи опит за систематизиране, ранжиране и определяне на оптималния състав на 

критериите за оценка на ефективността на един по-широк аспект. В това направление 

следва да се търсят приносите в дисертационния труд, които се разделят на две групи: 

I. Научно-приложни приноси, свеждащи се до получаване на нови и 

потвърдителни факти и доказване на нови страни на съществуващи методи, с 

помощта на известни методи и модернизирани методики: 

1.1 Разработен е нов подход за анализ и класификация на факторите за оценка на 

ефективността на морските транспортни условия, получени по експериментален, 

експертен и литературен подходи с цел прилагането му в различни етапи от решаването 

на общите транспортни задачи; 

1.2 Разработен и апробиран е общ комплекс от алгоритми за решаване на задачи 

по управление на корабоплавателните дейности в етажите на предварително планиране, 

анализ на резултатите и енергийната ефективност на корабите; 

1.3 Разработен е модел за управление на енергийната ефективност на кораба, 

състоящ се от действия по оценка на състоянието, диагностичен анализ, обратни връзки 

и управляващи въздействия в следните дейности: 

 Експлоатация на кораба и управление на рейса; 

 Управление на състоянието на кораба и гребния винт; 

 Управление на енергийното състояние на комплекса „двигател-винт-

корпус“. 

1.4 Разработена е процедура за определяне на оптималните скорости на корабите при 

плаване в различни икономически и инфраструктурни условия. 

1.5 Разработена и апробиране е процедура за определяне и прогнозиране на 

конструктивните енергийни индекси на корабите съобразно изискванията и 
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сроковете на изпълнение, посочени от IMO. 

II.Приложни приноси, свеждащи се до получаване на конкретни резултати за 

внедряване в практиката 

2.1 Разработена е процедура за ранжиране по метода на експертните оценки на 

факторите на най-значимите от тях в една система за управление на общата 

ефективност на транспортната дейност. 

2.2 Приложени и апробирани са алгоритми за оценка на икономическите показатели 

на флота, основаващи се на утвърдени европейски процедури. 

2.3 Приложен е параметричен анализ на работните показатели на корабните 

двигатели с вътрешно горене, които могат да послужат като математическа основа на 

различни варианти на системи за диагностичен контрол. 

2.4 Приложена и реализирана е процедура за енергиен анализ и определяне на 

характеристиките на на комплекса „двигател-винт-корпус“, оформена като 

компютърен тренажор. 

2.5 Разработена е обща схема за планиране и управление на енергийната ефективност 

на корабните енергетични уредби , основаваща се на включването на диагностични 

процедури в обратната връзка. 

2.6 На базата на собствен експеримент е изследвано влиянието на скоростта на 

кораба, върху безразмерния конверсионен фактор за привеждане на разхода на гориво 

към количеството на парникови газове, изхвърлено в атмосферата. 

2.7Получени са конкретни прогнозни зависимости на разположението на 

експерименталните стойности на конструктивните индекси на енергийната 

ефективност по отношение на референтните и корегираните базови линии на танкери 

и контейнеровози. 

2.8 Получени са конкретни резултати за влиянието върху енергийната ефективност 

на следните експлоатационни действия и фактори: 

-общи характеристики и основни показатели на кораба; 

-големина и товарен капацитет на кораба; 

-основни размери на кораба и техните съотношения; 

-работна скорост на кораба; 

-конструктивни и експлоатационни мероприятия; 

-конструктивни тегла на корпусите, зависещи от вида на използваните материали. 
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SUMMARY 

The main goal of the dissertation is to develop a methodology for the evaluation and 

forecasting of ship energy indices. They are used classical methods, thermodynamic and 

hydrodynamic analysis, combined with modern approaches and procedures for 

identification, conducting active and passive experiments in real conditions or on their own 

databases, as well as statistical methods for data processing ( correlation, regression and 

discriminant analysis, theory of automatic control and economic research tools). 

The first chapter analyzes the factors that determine the effectiveness of shipping 

companies. With the help of expert analysis of the factors that according to the world trade 

and customs organizations have to do with the value of maritime transports, the ranking of 

the efficiency of each of them was made in terms of their participation in a common 

company management scheme. This scheme includes feedback loops, compensation, 

optimization, adaptation and organization. 

The second part of the dissertation presents an approach for the synthesis of algorithms for 

calculating the economic indicators for quantitative assessment of the efficiency of 

transport activity of a particular ship. 

The final section addresses the issues of assessing and forecasting the energy efficiency of 

maritime transport vessels in implementation of the International Maritime Organization's 

strategy and policy for reducing greenhouse gas emissions from ships. Based on the 

processing of a large volume of data, local models were obtained showing the influence on 

the energy and environmental performance of the ship by the following factors: size, speed, 

type of material, structural weights, hull condition, propeller and power system. Concrete 

results have been obtained for the determination of the points determining the energy 

indices of the main types and sizes of ships. 
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