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46

Белев Бл.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
КОРАБИТЕ

Варна-2017, ИК ЛАРГО СИТИ, с. 200, ISBN 978-619-7026-18-4

Опитите за ограничаване на изхвърлянето на парникови газове в атмосферата 
имат дългогодишна история. Решаването на този проблем стана особено актуално след 
приемането на Протокола от Киото през 1997 година като допълнение на Рамковата 
конвенция на ООН за изменението на климата. Международната морска организация 
на свой ред реагира с поредица от резолюции и циркуляри на Комитета по опазване на 
околната среда, които доведоха до приемането на Анекс VI на Международната 
конвенцията за предотвратяване на замърсяването от корабите.

Монографията представя механизмите за управление на енергийната 
ефективност на корабите -  един проблем, който беше поставен от ИМО за решаване 
от корабособствениците, операторите на кораби, конструкторите и проектантите. 
Процесът по създаване и приемане на Анекс VI на конвенция MARPOL продължи 
близо 15 години. Началото беше поставено през септември 1997 година когато на 
международна среша на страните, ратифицирали конвенцията, беше приета 
Резолюция 8 за ограничаване на въгледвуокисните газове, изпускани в атмосферата от 
дейността на корабите. На 01 януари 2013 година официално започна прилагането на 
мерките за повишаване на енергийната ефективност на корабите. Далеч преди тази 
дата изследователи и конструктори влагаха усилия в промени на корабния винт, 
корабния рул, промени по главна машина, химически изменения на състава на 
корабното гориво. Резултатите от усилията се изразяват във влизането в експлоатация 
на кораби с подобрен екологичен и енергиен индекс, подобрена управляемост, 
намалено съпротивление на корпуса към водата и въздуха и др. Бързо променящата се 
икономическа обстановка в Света едва ли е най-добрият стимул за прилагане на
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иновативни решения. Но основните центрове за търсене на нови конструктивни и 
оперативни източници на намаляване на корабните енергийни разходи -  Япония, 
Скандинавските държави. Съединените Щати -  не спират да работят и да изпробват 
нови промени в корпуса, машината, горивото или плана за преход на един кораб. В 
монографията са обобщени прилаганите в корабоплаването конструктивни и 
експлоатационни мерки за намаляване на парниковите газове, които са познати и 
изследвани до сега. Изложени са тези от тях, които дават значим ефект върху 
намаляването на разхода на гориво и повишаването на мощността на енергийните 
системи.

II. НАУЧНИ СТАТИИ

Общ
номер

Номер в 
група Заглавие

36

Andrei Сг., Belev В1.

А PROPOSED CRITERION FOR THE ASSESSMENT OF 
THE PARAMETRIC ROELING OF SHIPS IN LONGITUDINAL 
WAVES

Journal of Maritime Transport and Engineering, vol. 2, No 2, 2013, 
pp. 4 - 1 4 ,  ISSN 2255-758X

Началната устойчивост на кораба е един от най-важните показатели при 
оценка на безопасността му на плаване. Днес, поради развиващите се нови 
конструкции, по-специално при строежа на контейнеровози, проблемите при 
осигуряване на устойчивост по време на плаване в условия на силно вълнение са още 
по-актуални. Плаването с попътно вълнение е критична ситуация поради реалната 
опасност от загуба на устойчивост и дори от преобръщане. Така корабите са обект на 
динамични въздействия като параметрично бордово клатене.

В статията е описан критерий за оценка на параметричното бордово клатене 
на кораба на базата на началната му устойчивост и хидростатичните му 
характеристики. Методът може да се използва и като изчислителен инструмент за 
вахтените офицери на борда на кораба за оценка на опасността за поява на такова 
явление преди началото на плаването.



37

Belev Bl.

A NEW TENDENCY IN EVALUATION THE SHIPS PASSAGE

Journal of Marine Technology and Environment, Vol. I, year 2013, 
pp. 1 5 -1 9 , ISSN 1844-6116

Дълги години основният проблем в корабоплаването беше определянето на 
мястото на кораба. В днешно време този проблем е решен, дори с висока точност. На 
мостика постъпва огромно количество информация, част от което се използва пряко за 
определяне на мястото на кораба. Останалото количество описва навигационния 
процес във всичките му аспекти на осигуряване на безопасността на плаването.

Статията предлага математически анализ на информационния поток на 
корабния мостик и възможността за математическо описание на системата „кораб -  
навигационна опасност“. Представена е математическа зависимост на ентропията на 
системата от разположението на навигационните опасности и техните координати 
спрямо кораба. Направен е анализ на риска на навигационния процес.

38

Andrei Сг,, Lamba М., Hanzu-Pazara R., Belev Bl.

CONSIDERATIONS REGARDING THE IMPACT OF SHIP 
INTACT STABILITY LOSS ON MARINE POLLUTION

Journal of Marine Technology and Environment, Vol. I, year 2014, 
pp. 7 -1 7 , ISSN 1844-6116

Статията представя много важни аспекти на замърсяването на морската среда 
в резултат от морски аварии, предизвикани от загубата на цялостна устойчивост на 
кораба. Въз основа на статистически данни, публикувани от различни морски 
организации, е представена връзката между загубата на устойчивост на кораба и 
конструктивните нарушения на корабния корпус. Направен е анализ на загубата на 
устойчивост като първопричина за някои инциденти, в резултат на които се стига до 
замърсяване на морската околна среда. Освен това, статията илюстрира корелация 
между загуба на цялостност на устойчивост на корабите и на замърсяването на 
морската среда, не само от петрол, но и от вредни вещества, които се съдържат в 
насипни товари, превозвани на борда на кораби или случайно изхвърляни в морето, 
поради недостатъчна стабилност на кораба.



39

Grancharov L, Belev Bl.

ANALYSIS OF THE OPERATING SOFTWARE USED FOR 
WEATHER ASSESSMENT ON ВОАБШ OF THE SHIP

Journal of Marine Technology and Environment, Vol. II, year 2015, 
pp. 3 5 -4 3 , ISSN 1844-6116

B съвременното корабоплаване се налага тенденцията за събиране и 
обработка на метеорологична информация от брегови служби и компании, които в 
последствие предоставят прогнози за времето в районите на плаване. Услугата за 
предсказване на времето и изготвяне на план за преход на базата на такъв тип 
информация се ползва отдавна от корабособственици, корабни оператори, 
разследващи органи и др.

В статията са представени различни източници на метеорологична 
информация и начините за доетавянето й на корабите. Част от информацията се 
предоставя за безплатно ползване, част от нея е платена. Съвременните корабни 
средетва за комуникация позволяват метеорологичната информация да достигне до 
всеки потребител навсякъде по света.

40

Grancharov I., Belev Bl.

SYSTEMS FOR COLLECTING AND TRANSFEIOIING OF 
METEOROLOGICAL INFORMATION USED FOR WEATHER 
PREDICTION

Journal of Marine Technology and Environment, Vol. I, year 2016, 
pp. 3 7 -4 7 , ISSN 1844-6116

Метеорологичните условия на плаване са сериозен фактор за избор на 
безопасен маршрут за кораба. Приоритетите на безопасността на екипажа, кораба и 
товара изиекват непрекъснато събиране и обработка на метеорологична информация. 
Световната метеорологична организация полага уеилия за регулиране и управление на 
този процес като привлича все повече кораби да участват в извършването на 
метеорологични измервания в районите на плаване и предаването на тази информация 
на заинтересованите страни. Освен този начин Организацията използва и технически 
средства, разположени в различни точки от световния океан.

В статията е направен анализ на средствата за събиране на метеорологична 
информация и тяхното разположение на световната карта.



41

Belev Bl,

FLEET OFFICER’S SEMINARS AS A PART OF LIFELONG 
LEARNING PROCESS

The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea 
Transportation, Vol. 10, No 4, year 2016, ISSN 2083-6481

Ученето през целия живот е инициатива и практика в различни отрасли на 
икономиката и социалния живот. Корабоплаването, като част от световните 
икономически процеси, възприема и налага такива всеобхватни тенденции. 
Конкуренцията на пазара на труда изисква от моряците висока квалификация и 
отговорност в работата.

Корабните офицери и инженери периодично участват в организирани от 
корабособствениците семинари, на които се разглеждат актуални теоретични и 
практически въпроси. Статията разглежда организацията на такива семинари, нивото 
на подготовка на лектори и инструктори и възможностите за сътрудничество между 
бизнеса и обучавагците институции. Точно такова сътрудничество би изпълнило със 
смисъл концепцията за учене през целия живот, налагана все повече в 
корабоплаването.

47

Недев А., Белев Бл., Андреев Д., Димитракиев П., Атанасов 
Р,, Коритаров Т.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА СКОРОСТТА НА ТЪРТОВСКИТЕ 
КОРАБИ

„Известия“, Съюз на учените - Варна, 2016, с. 1 0 -1 9 , ISSN 
1314-3379

Известен факт е, че нивото на разхода на гориво на главните корабни 
двигатели е много чувствително по отношение на скоростта на кораба. При силен 
пазар и високи превозни такси голямата средна скорост е база за увеличаване на 
приходите, докато при по-слаб пазар забавянето на скоростта може да излезе по- 
рентабилно, защото спестяването на разхода на гориво може да бъде по-голямо от 
загубата на приходи. На базата на същата логика не може да не се отбележи, че по -  
значителните увеличения на цените на горивото ще променят оптималната работна 
скорост при определено ниво на товарните такси.

Статията предлага анализ на използваната оперативна мярка за повишаване 
на корабната енергийна ефективност като предлага икономически и аргументи за 
определяне на границата най-ниската експлоатационна скорост. Така се предлага



критерий за регулация на увлечението на корабособственици и чартьори от използване 
на тази енергийна мярка.

48

Белев Бл,

КОНВЕНЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ 
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МОРСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

„Известия“, Съюз на учените - Варна, 2016, с. 3 -  9, ISSN 1314- 
3379

Разширяването на търговията по море предизвика Международната морска 
обш;ественост да обърне внимание на един проблем, който обхвана трайно целия 
Световен океан. Наред с превоза на стоки корабите пренасят био организми от един 
климатичен пояс в друг. По този начин се предизвиква трайно нарушаване на средата 
на живот както на местните, така и на пренесените организми. Голяма част от 
„нашествениците“ се адаптират към новите условия на живот, но приемната еко 
система вече е с променен вид.

През месец септември 2017 година влиза в сила Международната конвенция за 
управление на баластните води на корабите. Очаква се тя да промени значително 
условията на експлоатация и да допринесе за съхраняването на уникалността на 
екосистемите на отделните части на световния океан. В статията са разгледани 
връзките на изложения процес и обучението на капитаните и вахтените офицери. 
Предложени са направления на работа от страна на обучаващите институции в интерес 
на опазването на околната среда на океаните и моретата с интензивен корабен трафик.

49

Белев Бл.

ЗАМЯНА НА ХАРТИЕНИТЕ КАРТИ С ЕЛЕКТРОННИ -  
РЕВОЛЮЦИЯ В ЧОВЕШКОТО МИСЛЕНЕ

Геодезия, картография, земеустройство, бр. 1 -  2, 2017, с. ISSNN 
0324-1610

Навлизането на електронната картография в корабоплаването постави начало 
на нова ера в бранша. Подобно на всяка новост и тази беше натоварена с много 
надежди и очаквания по отношение на безопасноетта на плаването и намаляване на 
инцидентите на море; подобряване на усилията на морската общественост за опазване 
на околната среда, намаляване на рутинната работа на вахтените офицери при 
изготвяне на корабния план за преход и корекция на картното стопанство.



в  статията са представени съвременните възможности на ECDIS и 
предимствата, които има системата пред хартиените карти и традиционните методи за 
морска навигация. В нея са очертани слабоетите при използването на ECDIS на 
корабите от търговекото корабоплаване и необходимостта от ново мислене в 
отношението на корабоводителите към сиетемата и използването й за оеигуряване на 
безопасността на кораба.

50

Белев Бл.

РАЗВИТИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА МОРСКИ ЕЛЕКТРОННИ 
НАВИГАЦИОННИ КАРТИ

Геодезия, картография, земеустройство, бр. 3 -  4, 2017, с. ISSNN 
0324-1610

През новото хилядолетие мореките навигационни карти се утвърдиха като 
оеновен източник на информация за вахтените офицери при планиране и изпълнение 
на прехода на един кораб. Развитието на електронната картография изисква и развитие 
на стандартите, по които се изработва електронното картно фолио.

В предложената статия са разгледани използваните в електронната 
картография етандарти. Освен официалните издания на Международната
хидрографека организация S-57 и S-100, са представени и стандартите на частни 
компании и картографски агенции от Северна Америка. Акцентът в статията е 
поставен върху особеноетите на използваните формати и законовата норма в 
прилагането им в ECDIS.

51

Belev В1.

IMPLEMENTATION OF BALLAST WATER MANAGEMENT 
CONVENTION -  A STEP IN SAVING THE BLACK SEA ECO 
SYSTEM

Екологично инженеретво и опазване на околната среда, бр. 1 - 2 ,  
2017, с. ISSN 1311-8668

Морските екосиетеми еа подложени на нараетваш: антропогенен натиек от 
мореки и наземни дейности. Корабоплаването предетавлява мрежа, която обхваш;а 
света и въвежда много икономически и екологично вредни инвазивни видове, 
включително и човешки болеети като холера, например. От 1960 в Черно море се 
забелязват драстични промени в околната среда. Смята се, че тези промени са в 
резултат от сложно взаимодействие на различни причини, най-важните от които са 
еутрофикация, прекомерния риболов и въвеждането на чужди видове.
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Някои държави въведоха изисквания за управление на баластните води на 
корабите, посещаващи техни пристанища, като по този начин успяха да намалят броя 
на чуждите видове, транспортирани и изхвърлени с баласта.

В статията е представена статистика за нивото на биоинвазивните видове в 
отделни части на Света и в частност в Черно море. Анализирани са мерките от страна 
на Международната морска организация за съхраняване на уникалността на локалните 
екосистеми.

III. НАУЧНИ ДОКЛАДИ

42

Hanzu-Pazara R., Arsenic P., Mednikarov В., Belev Bl,

ANALYZING OF RISKS DURING TANKER OPERATIONS AT 
OFF-SHORE TERMINALS

Proceedings of the 3rd International Conference on Maritime and 
Naval Science and Engineering, 3-5 September, 2010, pp. 73 -  79, 
ISSN 2255-758X

Днес безопасността на море има първостепенно значение повече от всякога и 
е на първо място във всички морски операции. Морските операции може да се разделят 
на такива, които изискват ниско ниво на готовност и осведоменост на екипажа, и 
други, които изискват повишена степен на готовност и информираност за реакция при 
критична ситуация. Към втората група се включват товари като петрол и петролни 
продукти, различни видове химикали, както и всички товари, класифицирани като 
опасни. Повечето от тези товари се обработват на външни терминали. По този начин 
се прави опит да се осигури естествена защита на населени места и особени райони. В 
същото време корабите на терминали от такъв тип са изложени на въздействието на 
вънщни фактори, което може да бъде опасно както за операциите, така и за корабите 
като цяло.

Статията представя рисковете при обработката на танкери на външни 
терминали и свързаните с това последици за околната среда. Разработен е сценарий на 
инцидент с кораб на терминал в случай на скъсване на швартовите въжета и 
потенциална опасност от засядане.



43

Belev BL, Hanzu-Pazara R., Nistor C.

STRATEGIC HUMAN I^SOURCES MANAGEMENT 
IN THE MARITIME KNOWLEDGE BASED 
ORGANIZATION

15-th International Conference Knowledge Based Organization, 
Sibiu, 2009, ISSN 1843 -  6722

Развитието на всяка компания е свързано с качеството на кадрите, които 
заемат различни позиции -  от управленско ниво до изпълнителско ниво. Развитието 
на кадрите е сложен и продължителен процес, който изисква добро планиране. 
Обучението и поддържането на квалификацията на персонала е част от процеса на 
развитие. Компаниите, които имат визия за дългосрочност, залагат на обучението и 
квалификацията на персонала със същата усърдност, каквато проявяват в бизнеса.

Тези особености на управление са валидни и за корабоплавателните 
компании. От началото на новото хилядолетие се забелязва промяна по отношение на 
квалификацията и обучението на персонала от най-ниското до най-високото ниво. В 
статията са анализирани проблемите на подбора на кадри за една корабоплавателна 
компания, както и последващото проследяване на развитието им. Предложени са 
стъпки за отчитане, анализиране и подобряване на квалификацията на морските кадри 
в синхрон с нуждите на компанията.

44

Varsami А., Belev BL, Hanzu-Pazara R.

THE CONCEPT AND CALCULUS OF “REFLOATING A SHIP’ 
APPLIED TO GROUNDED SHIPS

Proceedings of lAMU AGA 14, 26 -  28 October 2013, pp. 255 -  
258, ISBN 978-973-692-354-8

Заседналият кораб е подложен на много и различни по характер натоварвания 
в сравнение с кораба в нормална експлоатация. Заседналият кораб е причина за 
множество заплахи, на първо място за околната среда. По тази причина въпросът за 
снемане на кораб от засядане е от първоетепенна важност. Процесът е сложен, свързан 
с множество изчисления и проучвания за моментното състояние на корпуса и 
механизмите.

Друг много важен фактор, който определя направлението на усилията за 
снемане на кораба е състоянието на неговия корпус. Разпределението на силите на 
външните фактори и реакциите на корпуса са в основата на предложените изчисления 
за снемане от засядане.

Статията предлага математически апарат за изчисляване на подемната сила 
при самостоятелно снемане на заседнал кораб.



45

Andrei C., Belev BL, Lamba M.

CONSIDERATIONS ON BROACHING PHENOMENON AND ITS 
INFLUENCE ON LOSS OF SHIP STABILITY IN FOLLOWING 
SEAS

Constanta Maritime University Armais, Year XIV, Vol.20, 2013, pp. 
13 -1 7 , ISBN 978-973-692-354-8

Начина на натоварване на един кораб определя неговата устойчивост по 
време на преход. Този фактор е от голямо значение за поведението на кораба при 
плаване в неблагоприятни метеорологични условия. Ефектът на големите вълни се 
изразява в нарушаване на устойчивостта, загуба на управление и дори до преобръщане.

Статията представя същността на процеса „загуба на управление“ при 
плаване в условия на голямо вълнение и решение за подобряване на устойчивостта на 
кораба в такива условия. Предложеният подход може да послужи на вахтените 
офицери и капитани за бързи изчисления преди отплаване и предприемане на 
адекватни мерки за подобряване на устойчивостта на кораба.

52

Белев Бл., Гечевски П., Дундов Н.

ТРЕНАЖОРНОТО ОБУЧЕНИЕ -  СЪСТОЯНИЕ, 
НЕОБХОДИМОСТ, РАЗВИТИЕ

Морското образование и квалификацията на морски кадри -  
състояние и европейски перспективи (Сборник на Втората 
Националната научно-практическа конференция - БУЛМЕТ 
2005): Варна, 17.11.2005, с. 39-44, ISBN 954-8991-34-9

Бързо навлизащата в корабоплаването нова компютърна, комуникационна и 
експлоатационна техника изправи корабоводителите пред нови предизвикателства. 
Придобиването и поддържането на умения за работа с тази техника наложиха друг тип 
и стил на обучение. Все по-често в съвременните условия тренировките за даден тип 
обучение се извършват във виртуална среда вместо в реална. Така се пестят огромни 
средства и време, като поп този начин може да се придобият моторни реакции от 
обучаемите, които в реална обстановка да бъдат незабавно приложени.

Статията представя анализ на съществуващите и използвани в 
корабоплаването тренажори. Отчетени са изискванията на международните стандарти 
в това отношение и изискванията на националното морско законодателство. 
Представени са учебните дисциплини, в които може да се приложи тренажорна 
подготовка на обучаемите, за да се постигнат изискванията на стандартите.
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53

Шиваров A., Белев Бл., Томов И.

КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТТА В КОРАБОПЛАВАНЕТО

Морското образование и квалификацията на морски кадри -  
състояние и европейски перспективи (Сборник на Втората 
Националната научно-практическа конференция - БУЛМЕТ 
2005): Варна, 17Л 1.2005, е. 57-64, ISBN 954-8991-34-9

В статията е направена връзка между професионалната компетентност на 
морските кадри и културата на безопасност в корабоплаването. Разгледани са 
стандартите за подготовка, както са регламентирани в международните и 
националните конвенции и разпоредби, и необходимостта от непрекъснато 
повишаване на изискванията към процеса на обучение.

54

Белев Бл., Стоянов В,

РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПОДГОТОВКАТА НА МОРСКИ 
КАДРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ И 
ЛИДЕРСКИ ФУНКЦИИ

Морски научен форум, Т. 4 , 2006, с. 218-225, ISSN 1310-9278

Основният проблем, който стои пред организациите, обучаваш,и бъдещите 
ръководители за различните сфери на обществената практика, е за оценка на 
ефективността от подготовката на обучаемите за осъществяване на мениджърски и 
лидерски функции. Подобен проблем стои и пред морските образователни 
институции, готвещи офицери за гражданското корабоплаване и за нуждите на ВМС.

В тази връзка, за създаването на системи за оценка на подготовката, както за 
и организацията на процеса на подготовка на обучаемите, от съществено значение е 
диференциацията на понятията, отнесени към горепосочените функции на офицерите 
- “ръководител” и “лидер”.

Ръководител и лидер не са синоними. Съществена причина за издигането на 
определен индивид за лидер, а не на друг в една група е, в каква степен той е в 
състояние да води групата към задоволяване на специфични за членовете й 
потребности.

В спатията е представена възможноспа на тренажорното обучение в 
изграждането на лидерски качества на морските офицери.
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55

Белев Бл.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДДЪРЖКА И ОБУЧЕНИЕ НА 
ОФИЦЕРИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ 
НАВИГАЦИОННИ КАРТИ

Морски научен форум, Т.2 , 2006, с. 93-97, ISSN 1310-9278

Използването на електронните навигационни карти, според сега действащото 
законодателство в корабоплаването, е съобразено с изискванията за безопасност, 
регламентирани от конвенцията SOLAS. От гледна точка на корабоводителите този 
въпрос е важен поради опасенията, които възникват при проверка на Държавния 
пристанищен контрол за адекватни действия за осигуряване на навигационната 
безопасност при плаване в крайбрежни води.

В статията са представени изискванията на стандартите за изработване на 
електронни картни и информационни системи. Наред с това е поставен въпросът за 
стандартизиране на подготовката на корабните офицери, за да се отговори адекватно 
на новото предизвикателство, в което ще се превърне електронната карта при 
въвеждането й като основно навигационно средство.

56

Комитов Д., Белев Бл.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАВИГАЦИОННИЯ ПРОЦЕС - ВИДОВЕ, 
ИЗТОЧНИЦИ

Морски научен форум, Т. 1, 2008, с. 85-91, ISSN 1310-9278

Съвременният корабен мостик е оборудван с модерна и високотехнологична 
апаратура. Различните системи осигуряват огромен обем информация, която много 
често се дублира. До сега няма изработен алгоритъм, който да пресява информацията 
според нейното предназначение и важност.

В статията е представен модел на навигационния процес на кораба. Моделът е 
съчетан с информацията, която се доставя на мостика, и която е предназначена за 
осигуряване на навигационната безопасност на кораба. Получаването на 
информацията в оптимално количество, в точно определения момент и в точно 
определен вид на всеки отделен етап от навигационния процес е особено важно. Това 
намалява необходимостта от вземане на решения от страна на капитана и вахтените 
офицери на базата на техния личен опит, т.е. по субективни признаци. За да се избегне 
тази неопределеност е необходимо да серазработи алгоритъм за класифициране и 
подбор на необходимата за конкретна ситуация информация.
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57

Колев К., Белев Бл.

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ И СЦЕНАРИИ НА 
НАВИГАЦИОННИ АВАРИИ В МОРСКАТА ТРАНСПОРТНА 
СИСТЕМА

Морски научен форум, Т.2 , 2011, с. 96-102, ISSN 1310-9278

Съвременната теория на риска въведе сценариите в определението на риска, 
като по този начин се формира т. нар. рисков триплет - рискът е функция на 
вероятността, която в статистически измерения е честотата на реализация на 
определена последица, тежестта на тази последица и сценария (правдоподобната 
последователност от събития на нейното осъществяване).

Сценарият свързва в правдоподобна причинно-следствена последователност 
траекторията на най-малката системна устойчивост и преднамереното 
възпрепятстващо или непреднамереното ескалиращо външно въздействие. Трябва да 
се приеме съществуването на въздействия, които могат да се извърщат за 
възпрепятстване на вероятното реализиране на дадени негативни събития 
(навигационни аварии).

В статията са анализирани различни модели за представяне на развитието на 
навигационните аварии. Целта е да се предостави възможност за реалистично 
представяне на заплахата за навигационната безопасност на кораба с цел изучаване на 
обстоятелствата във виртуална среда.

IV. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Общ
номер

Номер в 
група Заглавие

58 1

Белев Бл.

ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ НА МОРЕ 
[Електронно издание]

Варна, Е-ЛИТЕРА, 2008, ISBN: 978-954-339-034-2

Корабоплаването е най-разпространеният и използван за търговски цели 
транспорт. По последни данни на ООН корабите, построени според изискванията на

13



конвенция СОЛАС, наброяват близо 91 000. Това предполага възможности и заплахи 
от аварии на море и дори погиване на кораби и членове на техните екипажи.

Създадената световна система за приемане на сигнали за бедствие и оказване 
на П0М0П1 на бедстващи съдове е реална стъпка на обединените усилия на 
корабоплаването и авиацията за съвместни действия. Създаването на общи ръководни 
документи и обща визия на процесите по спасяване увеличават шансовете за откриване 
на бедстващи съдове и спасяване на техните екипажи.

Книгата "Търсене и спасяване на море” разглежда принципната структура на 
световната система за търсене и спасяване според изискванията на конвенцията 
SOLAS и ръководството за търсене и спасяване IAMSAR. Представен е редът за 
изчисляване на размерите на район за търсене на бедстващи съдове на море, 
организация на силите за търсене и схеми за обследване на района на бедствието 
според броя на спасителните средства. В първа глава са представени и поворотите за 
маневриране на кораб при оказване на помощ на човек зад борд. Във втора глава е 
разгледан алгоритъм за търсене на свободноплаващ предмет. В нея подробно са 
представени елементите му и математическия апарат за тяхното изчисляване.

59

Белев Бл.

НАВИГАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
ПО МОРЕ
[Електронно издание]

Варна, Е-ЛИТЕРА, 2008, ISBN; 978-954-339-034-2

Охраната на комуникациите в морско направление с участието на 
Военноморските сили при регионален въоръжен конфликт поставя редица условия в 
процеса на оперативно управление и осигуряване на силите. Особеностите на тези 
условия са свързани с:

- Наличие на множество плавателни средства на трети страни, неучастващи в 
конфликта.

- Непосредствена близост до (при необходимост и навлизане в обхвата на) 
системата за териториална отбрана. Отразява се в редуцирана времева 
продължителност за подготовка и изпълнение на ответни реакции.

- Отдалеченост на постоянните райони за базиране от действителното бойно 
пространство. Предопределя експедиционният характер на формированието 
Военноморски сили (ВМС).

Основна задача на навигационното, хидрографското и 
хидрометеорологичното осигуряване на корабите от ВМС при охрана на 
комуникациите в морско направление на отделен район е създаването на благоприятни 
условия за използване на оръжието и техническите средства, безопасното плаване и 
маневриране спрямо подвижни и неподвижни цели.
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Навигационно-хидрографското осигуряване на бойните действия включва 
мероприятия, осигуряващи всички видове бойни действия и преходи на корабите. Тези 
мероприятия се планират от Хидрографска служба на ВМС възоснова на бойните 
заповеди или разпореждания, които определят дейността на ВМС.

В книгата са разгледани мероприятията по осигуряване на различни видове 
сили от военноморския флот в интерес на защита на морските комуникации. В глава 1 
са описани задачите по навигационно, хидрографско и метеорологично осигуряване, 
изпълнявани от Хидрографската служба към Военноморските сили на Република 
България.

В останалите глави от книгата са разгледани специфичните особености на 
навигационното осигуряване на подводните сили, противоподводните кораби и 
тралните кораби в интерес на защитата на морските комуникации. Представени са 
разчети за провеждане на артилерийска стрелба по брегова цел, на ракетна стрелба от 
група леки ударни сили, на минна постановка от единичен кораб и от група кораби, на 
действията на противоминните кораби.

60

Белев Бл., Георгиев Г.

СБОРНИК ЗАДАЧИ ЗА БЕЗОПАСНО РАЗМИНАВАНЕ НА 
КОРАБИТЕ

Варна, ИК ЛАРГО СИТИ, 2016, с. 115, ISBN 978-619-7026-16-0

Съвременното корабоплаване изисква от корабоводителите повишени знания 
и умения за осигуряване на навигационната безопасност на кораба. Неделима част от 
този процес е въпросът за безопасно разминаване, особено в условия на намалена 
видимост.

Въвеждането на системата за автоматизирано решаване на задачите за 
разминаване на корабите АКРА значително облекчи работата по определяне на 
елементите на движение на целите около кораба и елементите на ситуацията по 
разминаване с тях. Това даде възможност на корабоводителите да съсредоточат свое
то внимание върху наблюдението на обстановката, върху анализа на ситуацията и 
вземането на бързи и правилни решения за предотвратяване на опасно сближение. Но 
успешното решаване на тези задачи се предхожда от процеса на придобиване на знания 
и умения за графична работа върху маневрен планшет.

Настоящият сборник предоставя възможност за проверка на теоретичните 
знания по въпросите за безопасно разминаване на корабите. Задачите в него са 
степенувани според своята сложност -  от разминаване с една цел до разминаване с 
корабен поток. Предоставена е възможност за избор на маневрата чрез различни 
способи -  избор на безопасен курс, на безопасна скорост, на безопасен курс при 
зададена скорост, избор на безопасна скорост при зададен курс. Решението на 
обяснителната задача от всеки тип е представена чрез планшетно решение за по-добро 
онагледяване и представяне на изискванията към обучаемите.
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Белев Бл.

ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ НА МОРЕ 
Второ преработено и допълнено издание

Варна, ИК ЛАРГО СИТИ, 2016-, ISBN: 978-619-7026-17-7

През годините на двадесети и на двадесет и първи век използването на 
корабоплаването за търговски и военни цели се разрастна. Нараства броят и видът на 
средствата, плаващи по море (търговски кораби, военни кораби, пасажерски кораби, 
изследователски кораби, кораби за развлечение и други). С това нараства и 
интензивността на корабният поток в световния океан. Големият брой кораби води и 
до опасности за безопасността на съдовете, товарите и лицата на борда. Повишаването 
на вероятността за сблъскване и потъване на кораб сериозно застрашава сигурността 
на човешкия живот на море.

Важна стъпка в осигуряването на безопасно корабоплаване е намаляването до 
минимум на вероятността за сблъскване и бедстване на кораби в морето. По Света са 
създадени служби за контрол на корабоплаването и предаване на метеорологични 
бюлетини за предупреждение в случай на опасност от тропически циклони и лоши 
метеорологични условия като цяло.
Въпреки информационното осигуряване и възможността за ранно предупреждение, 
вероятността за един кораб да изпадне в критично състояние или бедствие по време на 
плаване, съществува. Поради тази причина всяка морска държава създава служби за 
търсене и спасяване на бедстващи съдове на море.
Успехът на една операция по търсене и спасяване до голяма степен зависи от 
достоверността на получената, събраната и анализирана информация, която дава 
възможност да се оцени обстановката и да се вземат решения за оптималната схема на 
действие, за възможно най-бързо определяне на местоположението на пострадалите, 
тяхното намиране, оказване на помощ и спасяване.

В първа глава на книгата „Търсене и спасяване на море“ е представена 
организацията и структурата на Световната система за търсене и спасяване, както и 
организацията на Националната система за търсене и спасяване. За написването на 
тази глава са използвани материали от дипломната работа на лейтенант Светослав 
Андонов, защитена успешно пред комисия от катедра „Корабоводене“ на Висшето 
военно-морско училище „Никола Вапцаров“, на която авторът беше научен 
ръководител.

Във втора глава са представени действията на силите и средствата в операция 
по търсене и спасяване, шаблони за обследване на назначен район, както и схеми за 
търсене на човек зад борд. В тази глава са използвани материали и информация от 
плана на операцията по търсене и спасяване в отговорния район на Република 
България, любезно предоставен на автора, от Пламен Бонев, началник на морския 
спасителен и координационен център, Варна.
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в  трета глава е представен един метод за търсене на свободно плаващ съд. 
Математическият апарат е залегнал в някои компютърни програми за автоматизиране 
на тази дейност.

Книгата допълва електронното издание от 2008 година с обновяване и 
разширяване на информацията в първа глава и с добавяне на изцяло новата втора глава. 
Това се наложи от някои изменения и допълнения, на регламентиращите дейността 
международни и национални документи.

19.02.2017 г. 

Гр. Варна
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