
 

Анотация 

 
12074 Управление на екипа и ресурсите на мостика 

 

Учебен план № 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

40 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 4 

Катедра 

Корабоводене 

Резултати от обучението:  

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

 - Методите и начините на управление и маневриране с кораб във всякакви навигационни и 

хидрометеорологични условия, както и при плаване в канали, теснини и плитчини.   

    - Принципите и способите за управление на екипа на мостика в мултинационална среда. 

    - Изискванията за плаване с пилот на борда и взаимодействието между членовете от екипа на 

мостика. 

  2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Ефективно да прилагат процедурите за носене на навигационна вахта в съответствие с 

правило VIII/2, раздел A-VIII/2 и B-VIII/2 на STCW’78, както е изменена и допълнена. 

   - Да определят правилно безопасните курс и скорост на плаване при особени обстоятелства.  

   - Да реагират точно и бързо при аварийни ситуации, свързани с излизане от строя на 

навигационно оборудване и средства за задвижване и управление на кораба. 

   - Да организират екипа на мостика за действие в аварийни ситуации. 

Система за оценяване: Текущ контрол. 

За получаване на текущата оценка по дисциплината на обучаемите се поставят различни задачи, 

като оценката по всяка от тях може да се умножава с тегловен коефициент, или отделните задачи 

(цели) за оценяване носят точки. Общата сума е 100 точки. Текущата оценка се определя по 

формула, в която се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване. 

Условие за допускане до изпит е 60% посещение на лекции, 80% посещение на упражнения. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенцията STCW’78, както е 

изменена, от моделен курс на ИМО – IMO Model course 7.03. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Въведение и основни сведения за дисциплината 1 0 

2. Основни принципи и аспекти при управление на екипа и 

ресурсите на мостика 

4 0 

3. Запознаване с тренажора 0,5 1 

4. Основни принципи за носене на навигационна вахта 3 2 

5. Влияние на хидрометеорологичната обстановка върху 

движението на кораба 

0 2 

6. Принципи и изисквания при планиране на прехода 4 1 

7. Характеристики на електронните навигационни системи. 

ENS. Точност и надеждност на информацията 

3 4 

8. Маневри при управление на кораба при влизане и излизане 

от пристанище 

1 5 

9. Процедури за действие при аварийно спиране на кораба 0,5 3 

10. Управление на кризи. Търсене и спасяване на море – 

действия на капитана 

3 2 

 Общо: 20 20 

 


