
 

Анотация 

 
14216 Международни правила за предпазване от сблъскване на 

съдовете на море 

 

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

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

100 часа, задължителна дисциплина 

 

ЕСТК кредити: 7 

Катедра 

Експлоатация на флота и пристанищата 

   Резултати от обучението: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

   - Международните правила за предпазване от сблъскване на море. 

   - Правилата за носене на вахтена служба на военните кораби. 

   - Международните правила за предпазване на морето от замърсяване.  

   2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Да разпознават навигационните светлини и звуковите сигнали, подавани от корабите при 

плаване в различни условия на обстановката. 

   - Да определят взаимните задължения на корабите с цел безопасно разминаване при плаване в 

теснини, канали и фарватери, в схеми за разделно движение и в открито море. 

   - Да вземат правилни решения при създаване на ситуация на прекомерно сближаване и 

опасност от сблъскване. 

Програмата се базира на изискванията на STCW Convention 1978/1995, изискванията на 

IMO/ILO Document For Guidance, 1985, sections 3 and 6, както е посочено в IMO – Course 7.01 и 

7.03. Дисциплината покрива напълно изискванията за компетентност по функция 1 от ниво 

„Оперативно“ съгласно STCW 1978/1995, както е изменена, от моделен курс на ИМО – IMO 

Model course 7.03, таблица A-II/1. 

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

контрол. 

За получаване на текущата оценка (ТО) 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 75% посещение на лекции, 100% посещение на упражнения. 

Решаването на теста по МППСМ се счита за успешно, ако обучаемият е отговорил на поне 38 от 

зададените общо 45 въпроса. 

Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

КО = 0,6.ИО + 0,4.ТО. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Международни правила за предпазване от сблъскване на 

море – 1972 г. (ІV семестър) 

45 15 

2. Международни правила за предпазване от сблъскване на 

море – 1972 г. (VІII семестър) 

0 40 

3. Общо: 45 55 

 

 

 


