
 

Анотация 
 

12076 Познания по опазване на морската среда 

 

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

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

30 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 2 

Катедра 

Корабоводене 

Резултати от обучението: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

 - Основите на международната нормативна уредба и местните изисквания за боравене с 

корабните отпадъци и вредни за природната среда вещества; бордовите и фирмените процедури 

по опазване на морската среда; системите и контролната апаратура на кораба, свързана с 

изхвърлянето на вредни вещества и емисии; баластната система и контролната апаратура към 

нея. 

 - Корабните планове за предпазването от замърсяване на околната среда с нефтосъдържащи 

води, токсични и отровни вещества; за боравенето с твърди отпадъци и баластните операции, 

както и правилното водене на съответните дневници. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

 - Правилно практически да действат и комуникират за предотвратяване на замърсяването на 

морската среда с вещества или отпадъци от кораба. 

 - Да работят с баластната и другите задбордни системи, както и да прилагат точно и 

своевременно методите и средствата за предпазване на околната среда от замърсяване. 

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 90% посещение на лекции. 

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

изменена, от моделен курс на ИМО – IMO Model course 1.38. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Въведение 2 0 

2. Морска среда 4 0 

3. Регионални морски пространства 2 0 

4. Изхвърляне в морето 4 0 

5. Въздействие и репутация на корабоплаването върху 

околната среда 

2 0 

6. Изхвърляне на емисии в атмосферата. Парникови газове 4 0 

7. Други емисии в атмосферата 4 0 

8. Въвеждане на агресивни микроорганизми, включително и 

баластни води   

2 0 

9. Други въздействия върху морската среда. Бъдещи 

предизвикателства 

2 0 

10. Мерки за предотвратяване на замърсяването 2 0 

11. Лична отговорност и задължения по опазване на природната 

среда 

2 0 

 Общо: 30 0 

 


