
 

Анотация 
 

14204 Експлоатация на кораба и товарно дело 

 

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: 8 

Катедра 

Експлоатация на флота и пристанищата 

Резултати от обучението: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

 - Експлоатационно-техническите характеристики и специализацията на транспортните кораби. 

 - Транспортните характеристики и физикохимическите свойства на товарите, превозвани по 

море.  

 - Най-разпространените съвременни технологии за претоварване на товарите, превозвани по 

море. 

 - Технологичните изисквания при превоз на генерални товари. 

 - Методите за осигуряване на подходящ микроклимат в товарните помещения. 

 - Методите за съхраняване на бързо развалящи се и опасни товари. 

 - Методите за съставяне на товарен план и за осигуряване на здравината и мореходните 

качества на кораба при превоз на генерални товари. 

 - Технологичните изисквания при превоз на насипни, наливни товари и уедрени товарни 

единици (УТЕ). 

 - Методите за съставяне на товарен план при превоз на насипни, наливни товари и УТЕ, за 

баластиране и дебаластиране на кораба. 

 - Най-разпространените традиционни, съвременни и перспективни технологии за обработка и 

превоз на товари по море. 

 - Норми, правила и препоръки на международни конвенции и съглашения, както и на 

националните документи, отнасящи се до сигурния и безопасен превоз на товари по море. 

 - Изискванията и препоръките на IMO по извършване на разширени инспекции на бълкери и 

танкери. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

 - Да планират и ръководят подготовката на кораба за превоз на генерални товари. 

 - Да ръководят и контролират товарните операции, приемането и предаването на товарите. 

 - Да осигуряват подходящ режим за съхраняване на товарите по време на превоза. 

 - Да съставят самостоятелно товарен план за превоз на генерални товари в съответствие с 

транспортните характеристики на товарите, условията на плаване и изискванията на 

международните конвенции и кодексите на IMO. 

 - Да ръководят и контролират претоварването на насипни, наливни товари и УТЕ. 

 - Да ръководят и контролират укрепването на генерални товари, УТЕ и зърно в съответствие с 

изискванията на международните конвенции и кодексите на IMO. 

 - Да съставят самостоятелно товарен план за превоз на насипен товар и товарен план за превоз 

на зърно в насипно състояние в съответствие с транспортните характеристики на товарите, 

условията на плаване и изискванията на международните конвенции и кодексите на IMO. 

 - Самостоятелно да планират и ръководят подготовката на кораба за товарене. 

 - Да осъществяват ръководство на товарните операции на кораба в съответствие с товарния 

план, въз основа на транспортната характеристика на товарите и особеностите на предстоящия 

рейс. 

 - Да назначават и провеждат подходящ режим на работа на корабните вентилационни и 

кондициониращи системи в съответствие с условията за запазване на качеството на превозваните 

товари. 

 - Самостоятелно да определят масата на насипен товар по газенето на кораба (Draft Survey). 

 - Самостоятелно да определят масата на наливен товар по измерените нива в танковете (Ullage 

Survey). 

 - Самостоятелно да извършват инспекции на конструкцията на кораба за повреди, свързани с 

товаро-разтоварни операции, корозия и тежки метеоусловия.  



 

Система за оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват на база текущ 

контрол и изпитна оценка (ИО). 

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 съответно по отделните задачи според номера и вида на 

изпитване. 

Условие за допускане до изпит е 100% посещение на лекции, 100% 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. Грижа за товара (Cargo Care) 6 3 

2. Опасни товари 2 2 

3. Оборудване за обработка на товари и безопасност 7 0 

4. Превоз на генерални товари 9 1 

 Общо: 24 6 

 

 


