
 

Анотация 
 

12075 Оперативно използване на електронни карти и 

информационни системи (ECDIS) 

 

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:  

 - Основните принципи при обслужване и безопасна работа със системата ECDIS.  

 - Данните от външни източници и тяхното представяне.  

 - Типовете електронни карти, основните навигационни функции и настройки.  

 - Начините за планиране на преход и контролиране на изпълнението на прехода.  

 - Начините и процедурите за осъвременяване на картната информация, както и ограниченията, 

и възможните опасности при работа с ECDIS. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

    - Да извършват необходимите настройки на системата.  

    - Да използват ECDIS по време на навигационната вахта.  

    - Да работят със системното оборудване, да използват неговите навигационни функции, да 

избират и оценяват цялата информация и да вземат правилни решения за безопасността на 

кораба.  

    - Да анализират навигационните предупреждения по време на планирането на рейса и по време 

на неговото наблюдение, така както и сигналите от сензорите.  

    - Да оценяват грешките, неточностите и двусмислеността, причинени от неточното използване 

на данните. 

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. 

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

изменена, от моделен курс на ИМО – IMO Model course 1.27. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Елементи на ECDIS 5 4 

2. Навигационна вахта с използване на ECDIS 5 4 

3. ECDIS – маршрут, планиране, наблюдение 4 5 

4. ECDIS – цели, карти и системи 3 3 

5. Отговорности и оценяване при използване на ECDIS 3 4 

 Общо: 20 20 

 

 

 


