
 

Анотация 

 

13700 Корабен радиоoператор – обща категория – за СМСББ 

  

Учебен план 4-101-16 за обучение по специалност „Организация и 

управление на военни формирования на тактическо ниво“, 

специализация „Корабоводене за ВМС“, ОКС „Бакалавър“ 

108 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 9 

Катедра 

Електроника 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

 - Принципите на морските радиокомуникации. 

 - Видовете съобщения в морската подвижна радиослужба и спътниковата подвижна служба. 

 - Честоти, диапазони, модулации и класове на излъчване в морската подвижна служба.   

 - Системите и подсистемите на СМСББ.  

 - Начини за оповестяване при бедствие. 

 - Комуникации при операции по търсене и спасяване и съобразно с изискванията за водене и 

ползване на вахтената и справочната документация към корабната радиостанция. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

    - Да получават и изпращат информация за безопасност и спешност.  

    - Да извършват оповестяване при бедствие чрез всички системи и подсистеми на СМСББ.  

    - Да могат да канцелират грешно изпратен сигнал за бедствие.  

    - Да могат да осъществяват граждански трафик и да го таксуват.  

    - Да могат да извършват рутинна поддръжка на апаратурата и да документират трафика.  

    - Да носят самостоятелна радиовахта. 

Система за оценяване: Текущ контрол. Текущата оценка се определя по формулата: 

ТО = 0,10.(1a) + 0,35. (2b) + 0,10.(3а) +0,35. (4b) +0,10.(5а),  

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване (а – 

устно оценяване; b – контролна работа). 

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

моделен курс на ИМО. IMO Model course 1.25 – General Operator’s Certificate for the GMDSS, издание 

2015 г., и изискванията на Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в 

Република България. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Въведение (Въведение в курса. Инструктаж по техника на 

безопасност) 

1  

2. Нормативна уредба на морската  подвижнаслужба (МПС) 6  

3. Идентификация на радиостанциите 2  

4. Използвани публикации в МПС и МПСС 2 1 

5. Техническа част 8 2 

6. Компоненти на СМСББ 27 35 

7. Други бордови системи 2  

8. Операции по търсене и спасяване 5  

9. Роля и начин на използване на системите за докладване от 

корабите 

2,5 0,5 

10. Работни процедури  и умения за общи комуникации 3 6 

11. Вътрешен изпит (включен е в общия хорариум) 2 3 

 Общо: 60,5 47,5 

 


