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„доцент“ по професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване 
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1. Nikolov, Zh. Ways to Improve Radiotelephone Procedures Training for the Navy. 

TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 

Volume 11, Number 1, pp. 181-183, Gdynia Maritime University, Poland, 2017. ISSN 2083-

6473. 

В доклада са разгледани възможности, прилагането на които може да доведе до 

подобряване на подготовката на радиооператори за работа в тактическите мрежи на 

Военноморските сили. Сред тях са: разработване на съвременна методика за подготовка на 

базата на опита на страните – съюзници; създаване на условия за акцентиране върху 

подготовката в симулационна среда; повишаване на изискванията към нивото на владеене 

на английски език и провеждане на практика в реални условия за водене на радиообмен. 

Разгледаните възможности са анализирани и съпоставени. Обосновано е посочено, че 

водеща роля за пълноценното решение на разглеждания проблем има разработването на 

методика за подготовка по процедури и правила за радиотелефонен обмен. Освен това е 

споделен  опитът от прилагането на различни подходи при обучението на курсанти във 

Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров“. 
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2. Nikolov, Zh. Methodology for Training in the Use of Radiotelephone Procedures in 

the Navy. TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea 

Transportation, Volume 11, Number 3, pp. 483-485, Gdynia Maritime University, Poland, 

2017. ISSN 2083-6473. 

В доклада е представена методика за обучение по използване на процедури и 

правила за радиотелефонен обмен, подготвена на базата на адаптиране на съюзна 

публикация по комуникациите Allied Communications Publication – ACP 125 Communication 

Instructions Radiotelephone Procedures. Предложените разяснения и направените допълнения 

при описаното адаптиране способстват за повишаване на ефективността на обучението и са 

важна предпоставка за успешното изграждане на навици за практическа работа. В 

разработката са използвани и направени в резултат на дългогодишни наблюдения на 

процеса на обучение по „Организация на свръзките във Военноморските сили“ заключения, 

в интерес на повишаване на усвояемостта на учебния материал. Разработената методика 

има практико-приложен характер и вече успешно се използва във Висшето военноморско 

училище „Н. Й. Вапцаров”. 

 

3. Mednikarov, B., K. Kalinov, N. Dimitrov, Zh. Nikolov. Increasing the sustainability 

of the maritime research and training. International Association of Maritime Universities, 

17th Annual General Assembly, pp. 290-299, Vietnam Maritime University, 2016. 

 Публикацията третира проблема за постигането на устойчивост при изграждането 

на морска изследователска инфраструктура. Споделен е опитът на Висшето военноморско 

училище „Н. Й. Вапцаров“ в сферата и са разгледани възможни области на приложение на 

тази инфраструктура в интерес на решаване на посочения проблем. Разгледано е едно от 

възможните решения за ефективно използване на скъпа морска изследователска 

инфраструктура – намирането на баланс между изследователските дейности, образование и 

обучение. Представен е фактът, че във Висшето военноморско училище е създаден 

специализиран център за компетентност, който подкрепя научните изследвания в морската 

зона и развитието на морската индустрия. Това позволява нарастване на възможностите на 

инфраструктурата чрез нови форми за използване на симулационните комплекси за 

подготовка на персонала за офшорната и морска индустрия. Посочената като пример 

политика е тясно свързана и с успешното използване на компетентност, знания и 
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информация чрез софтуерни и хардуерни продукти. Така моделирането на процесите 

позволява симулиране на функциите на реалната инфраструктура и осигуряване на сложна 

реалистична и симулационна среда в реално време, използвани оптимално и за целите на 

морското образование. 

 

4. Николов, Ж. Ст. Стефанова. Някои тенденции в комбинирането на 

навигационни системи за осигуряване на насочването на противокорабни ракети. 

Известия на Съюза на учените – Варна, серия „Морски науки”, с. 42-45, Варна, Съюз 

на учените – Варна, 2011. ISSN 1314-3379. 

В доклада са разгледани тенденции в комбинирането на навигационни системи за 

осигуряване на насочването на противокорабни ракети, като е акцентирано  върху хибридни 

системи. Посочено е, че като водеща тенденция се очертава интегрирането на инерциална 

система и приемник на глобална спътникова радионавигационна система. Аргументирано 

е твърдението, че постигната по този начин сравнително висока прецизност при 

доставянето на бойния заряд на сравнително големи дистанции може да бъде понижена при 

организирането на електронно противодействие срещу ракетното оръжие. Ефективното 

въздействие може да бъде факт при преминаването на ракетата през зоната на действие на 

предавател на преднамерени смущения, който работи на честотите на използваните за 

осигуряване на насочването орбитални предаватели. Един от начините за преодоляването 

на този основен недостатък на системите за насочване от разглеждания тип е 

комбинирането им с TERCOM технологията. Направеният в доклада обзор е основание за 

заключението, че тенденциите за развитие на системите за насочване на противокорабните 

ракети са свързани с комбинираното използване на инерциална навигационна система и 

сравнително устойчиви на преднамерени смущения, високоточни, активни и пасивни 

средства. 
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5. Давидов, Кр., Ж. Николов. Анализ на възможностите за използване на 

безпилотни летателни апарати в интерес на Военноморските сили. Научни трудове на 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, №30, с. 251-255, Варна, ВВМУ„Н. Й. Вапцаров”, 2010. ISSN 

1312-0867. 

В доклада е представен опит за оценка на целесъобразността и анализ на 

възможностите за използване на безпилотни летателни апарати (БПЛА) в интерес на 

Военноморските сили. 

В резултат на разработката са систематизирани следните твърдения: 

 1. Ефективността на БПЛА е оптимална в случаите, когато се проектира и разработва 

цялостна безпилотна авиационна система, покриваща широк спектър от изпълнявани 

задачи. 

2. При определянето на кръга от възможни задачи за изпълнение е необходимо да се 

отчете уязвимостта на бордовите радиосредства от преднамерени смущения и 

последствията от евентуално електронно противодействие. 

 3. Разработването на безпилотни авиационни системи трябва да бъде резултат от 

задълбочен системен и структурен анализ. 

 4. Оценявайки състоянието на нашите въоръжени сили, и в частност на ВМС, може 

да се приеме, че не е ефективно разработването на БПЛА само за нуждите на ВМС, а 

усилията трябва да бъдат насочени към създаването на БПЛА с възможности да изпълнява 

задачи както в интерес на ВМС така и на ВВС, сухопътни войски и за граждански цели 

(бедствия, аварии, спасяване на море и др.) в този смисъл считаме, че БПЛА със земно 

базиране са удачен вариант, удовлетворяващ нуждите на всички видове войски. 

 5. Създаването на наши БПЛА трябва да се базира на цялостна концепция за задачите 

и конструкцията на апарата, необходимите структури и комуникации (производствена и 

ремонтна база, пунктове за базиране, пътища, човешки ресурс, законова и нормативна база 

и др.). 

 6. Усилията трябва да бъдат насочени към създаването или закупуването на апарати 

от тегловите класове малки, леки и средни, за използване в тактическата и оперативно 

тактическата дълбочина с разузнавателно предназначение. 

 7. С оглед на постигането на по–голяма унификация, апаратите трябва да са 

построени с единна конструкция за даден клас и на модулен принцип относно бордовата 
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апаратура, позволяваща изпълнение на различни по характер задачи от една и съща 

летателна машина чрез подмяна на модули. 

 8. Изведените от въоръжение бойни авиационни системи (самолети, ракети) е 

възможно да бъдат преоборудвани в интерес на създаването на дистанционно управляема 

авиационна система за нуждите на въоръжените сили.  

 

6. Николов, Ж. Възможности за въздействие върху мобилни ad hoc мрежи 

посредством смущаване на канала за синхронизация. Трети международен научен 

конгрес „50 години Технически университет – Варна”, Т. 2, с. 62-65, Варна, Технически 

университет - Варна, 2012. ISSN 978-954-20-0551-3. 

Разгледани са възможности за въздействие, насочени към смущаването на канала за 

синхронизация на ad hoc мрежи. Прилагането на описаните въздействия може да доведе до 

нарушаване или затрудняване на работа на мрежите. В допълнение, наличието на данни за 

работните честоти на ad hoc структурите позволява още по-ефективно експлоатиране на 

предавателите на преднамерени смущения, защото мощността им се прилага в известна, 

сравнително тясна честотна лента. Обосновано е твърдението, че когато в мобилната ad hoc 

мрежа се използва отделна честота за синхронизация ефективното въздействие може да 

бъде осигурено посредством прилагането на следящи, теснолентови или смущения чрез 

тонове. 

Синхронизацията на съвременните военни ad hoc мрежи се извършва в целия 

работен честотен диапазон. Това е една от причините за тяхната сравнително висока 

устойчивост на въздействие върху канала за синхронизация. При тези условия смущаването 

може да бъде факт при използване на известните способи за електронно противодействие. 

Разгледаните възможности за въздействие върху радиосистеми със скокообразно изменяща 

се работната честота могат да бъдат използвани резултатно след отчитане на конкретните 

условия и особености на наблюдаваната система. В този случай използването на 

широколентови смущения не е особено ефективно. Вероятният недостиг на информация за 

параметрите на системата би направил прилагането на теснолентови смущения и смущения 

чрез тонове също неефективни. Сравнително ефективни в случая са следящите смущения, 

но е необходимо станцията да се разположи  в района в който е изградена ad hoc мрежата. 

Формулиран е изводът, че сравнително широкият кръг от възможности за организиране на 



6 

 

съвременните ad hoc мрежи не позволява да бъде посочен универсален подход за 

нарушаване на тяхната синхронизация. Създаването на ефективни смущения може да бъде 

извършено при отчитането на конкретните условия и познаването на параметрите на 

радиосистемите, обект на въздействие. 

 

7. Николов, Ж. Съвременни предизвикателства пред комуникационно-

информационната система – елемент на системата за командване и управление на 

Военноморските сили. Известия на Съюза на учените – Варна, серия „Морски науки”, 

с. 101-104, Варна, Съюз на учените – Варна, 2012. ISSN 1314-3379. 

Трансформацията на състава и структурата на Военноморските сили през 

последните години оказва съществено влияние на комуникационно-инфромационния 

компонент на системата за командване и управление. Целенасочените организационно-

технически промени на комуникационно-инфромационната система са продиктувани и от 

необходимостта от адаптирането ѝ към съвременната динамична информационна среда. 

Факторите, които оказват влияние в разглежданата посока са от различно естество, но те са 

катализатор за успешното преструктуриране и усъвършенстване на системата, както и за 

постигането на оперативна съвместимост. Освен това, съвременните услуги, които 

осигурява комуникационно-информационната система на Военноморските сили 

удовлетворяват необходимостта от ефективен обмен на информация в интерес на системата 

за командване и управление. Успешното участие на Военноморските сили в учения и мисии 

от национален и коалиционен формат е показател, че изискванията за оперативна 

съвместимост на комуникационно-информационната система са изпълнени и в технически 

и в организационен аспект. 

 

8. Николов, Ж. Обзор на предимствата и недостатъците на използваната във 

Военноморските сили военна мобилна мрежа по стандарт ТЕТРА. Морски научен 

форум, Т. 4, с. 7-9, Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 2013. ISSN 1310-9278. 

В доклада е представен обзор на предимствата и недостатъците на използваната във 

Военноморските сили военна мобилна мрежа по стандарт ТЕТРА. В резултат на прегледа е 

посочено, че покритието на мрежата, което към разглеждания момент обхваща районите на 

всички военни формирования от състава на Военноморските сили, осигурява ежедневната 
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дейност на системата за командване и управление, но не позволява управлението на 

корабите от брега  при отдалечаването им от пунктовете за базиране в мористо направление. 

Акцентирано е, че наличието на стационарна инфраструкура прави системата уязвима както 

от преднамерени смущения, така и от бойни средства на противника. Освен това, 

ефективното използване на TETRA мрежата в интерес на системата за командване и 

управление може да се извършва само при пълноценното ѝ интегриране с мрежите за 

радиосвръзка, проводна и радиорелейна свръзка на Военноморските сили. 

 

9. Спиров, Р. Ж. Николов, Л. Алексиев. Определяне параметрите на динамични 

обекти и адаптиране на ОЕП на стерео ТВИС. Известия на Съюза на учените – Варна, 

серия „Технически науки”, с. 16-20, Варна, Съюз на учените – Варна, 2013. ISSN 1310-

5833.  

В доклада е представена методика за адаптиране на оптоелектронни прибори (ОЕП) 

за реализиране на адаптивна система за цифрова обработка на изображения и откриване на 

динамични обекти в реално време с FPGA. Извършено е експерименталното определяне и 

анализиране на пространствените координати на обект. В резултат на описаната работа е 

постигнато съществено разширяване на динамичния диапазон на ОЕП чрез регулиране на 

времето за натрупване на заряд в матричен фото-чувствителен прибор със зарядна връзка. 

Установено е, че предложената методиката превъзхожда известните методи в условията на 

динамичен фон и дава сходни резултати при статичен фон. Освен това, използването на 

стереоскопични изображения позволява анализиране в дълбочина на сцената на 

наблюдение.   

 

10. Николов, Ж., Р. Спиров, Л. Алексиев. Някои аспекти на сигурността при 

мобилни AD HOC мрежи. Известия на Съюза на учените – Варна, серия „Технически 

науки”, с. 21-24, Варна, Съюз на учените – Варна, 2013. ISSN 1310-5833. 

Известно е, че мобилните ad hoc мрежи се отличават със сравнително висока 

устойчивост на преднамерени смущения, която се дължи основно на използваните 

широколентови сигнали. В съвременните условия при налагането на мрежовоцентричен 

модел за водене на военни операции, разглежданите мрежи имат водеща роля при 

комуникационно-информационната поддръжка на тактически действия. В тези случаи 
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противодействието на мобилните ad hoc мрежи се извършва не само чрез използване на 

предаватели на преднамерени смущения, но и чрез създаване на условия за нарушаване на 

информационната сигурност. В доклада са разгледани някои аспекти на сигурността по 

отношение на информациония обмен и маршрутизиращите протоколи. Описани са 

действия, които могат да доведат до компрометиране на сигурността на разглежданите 

структури. Установено е, че широкият кръг от приложения и условия за работа на 

мобилните ad hoc мрежи не позволява да се посочи универсален подход при създаването и 

усъвършенстването на протоколи, които са в състояние да удовлетворят съвременните 

изисквания за сигурност на информацията. Предвид факта, че хибридните маршрутизиращи 

протоколи съчетават предимствата на описаните в разработката проактивен и реактивен 

подход, би могло да се търси компромисно решение чрез тях.  

 

11. Николов, Ж. Комуникационно-информационни услуги във Военноморските 

сили – съвременно състояние и перспективи за развитие. Известия на Съюза на 

учените – Варна, серия „Морски науки”, с. 72-75, Варна, Съюз на учените – Варна, 

2013. ISSN 1314-3379. 

Докладът разкрива опит за представяне на съвременното състояние и перспективите 

за развитие на комуникационно-информационните услуги във Военноморските сили. 

Разгледаните перспективи показват, че адаптирането на комуникационно-

информационната система към осигуряване на ефективно командване и управление в 

условията на бъдеща мрежовоцентрична среда може да създаде условия за развитие на 

мрежовата инфраструктура на Военноморските сили. Погледнато в по-мащабен план, 

трансформацията на състава и структурата на Военноморските сили през последните 

години оказва съществено влияние на комуникационно-инфромационния компонент на 

системата за командване и управление. Наблюдаваните организационно-технически 

промени на комуникационно-инфромационната система са продиктувани и от 

необходимостта от адаптирането ѝ към съвременната динамична информационна среда. 

Описаните в разработката фактори, които оказват влияние в разглежданата сфера са от 

различно естество, но като цяло те са катализатор за успешното преструктуриране и 

усъвършенстване на системата, както и за постигането на оперативна съвместимост. 

Безспорен е фактът, че съвременните услуги, които осигурява комуникационно-



9 

 

информационната система на Военноморските сили удовлетворяват необходимостта от 

ефективен обмен на информация в интерес на системата за командване и управление.  

 

12. Николов, Ж. Обзор на процедурите за радиотелефонен обмен във ВМС за 

осигуряване на комуникацията в направлението „кораб – кораб”. Известия на Съюза 

на учените – Варна, серия „Морски науки”, с. 179-182, Варна, Съюз на учените – Варна, 

2014. ISSN 1314-3379. 

В настоящия доклад е направен обзор на процедурите за радиотелефонен обмен, 

регламентирани в съюзна публикация по комуникациите - ACP 125 (Allied Communications 

Publication) Communication Instructions Radiotelephone Procedures и приети във ВМС за 

осигуряване на информационния обмен в направлението „кораб – кораб”. Направеният 

преглед показва специфични особености на процедурите за радиотелефонен обмен. Те са 

използвани за обосноваването на необходимостта от специализирано учебно пособие при 

обучението на курсанти за Военноморските сили. Разработването му на базата на 

адаптиране на съюзната публикация е целесъобразно, но трябва да бъде съобразено и с 

необходимостта от тренажорна подготовка. Отбелязано е, че уменията на операторите за 

работа в направлението „кораб – кораб”, при съюзен или коалиционен формат на 

действията, зависят и от нивото им на подготовка по английски език. Усилията в това 

направление трябва да способстват за постигането на регламентираното езиково ниво от 

по-голям брой обучаеми, по възможност преди завършването, за да се улесни изучаването 

и използването на разглежданите процедури. 

 

13. Николов, Ж. Насоки за подобряване на комуникационно-информационното 

осигуряване на компютърно подпомагани командно-щабни учения на ВМС. Известия 

на Съюза на учените – Варна, серия „Морски науки”, с. 95-98, Варна, Съюз на учените 

– Варна, 2015. ISSN 1314-3379. 

В доклада са разгледани насоки за подобряване на комуникационно-

информационното осигуряване на компютърно подпомагани командно-щабни учения 

(КПКЩУ). Направените обобщения и изводи са на базата на опита от ежегодно 

провежданото КПКЩУ на тактически групи патрулни и противоминни кораби от състава 

на Военноморската база на Военноморските сили. Учението се осигурява от симулационен 
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модел на платформа JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) за представяне на 

действията на силите и средствата. Отработването на планираните действия позволява да 

се усвоят оперативни процедури на НАТО. По-конкретно, основните етапи на учението – 

организиране на видовете отбрани и защити на корабни съединения на море, осветяване на 

въздушната, надводната и подводната обстановки и изграждане на опозната картина на 

обстановката, поиск, следене, предаване (приемане) на контакта с подводница от корабна 

ударна група, самостоятелно и във взаимодействие с противоподводни вертолети, 

осъществяване на възпиращ ефект върху евентуални враждебни действия от страна на 

кораби, подводница, асиметрични заплахи и атаки от въздуха, борба с минната опасност в 

различни условия на обстановката, предоставят възможност за усъвършенстване на 

уменията на обучаемите щабове по организиране и провеждане на бойни действия на 

тактически групи патрулни и противоминни кораби. Освен това, симулационната среда 

позволява на командирите да анализират обстановката в реално време, да споделят 

замисъла, информацията и знанията, при това с частичен ресурс от сили и без използване 

на средствата фактически. В тези условия се използват няколко вида и рода свръзки, като с 

цел повишаване на ефективността на функционирането на щабовете и постигането на по-

висока оперативност при изпълнението на задачите е необходимо да се положат усилия за 

оптимизиране на комуникационно-информационното осигуряване.  

В резултат на разработката са посочени възможности за подобряване на 

комуникационно-информационното осигуряване на КПКЩУ сред тях са: въвеждане на 

допълнителни общи комуникационно-информационни услуги, които поддържат базови 

функционалности на потребителите; разтоварване на използваните комуникационни 

канали, с цел оптимизиране на тяхната работа, чрез преразпределение на обмена към 

новоизградени локални информационни мрежи; създадаване на условия за информационен 

обмен, близки до тези в реална среда, като се осигури физическото разделяне на екипажите 

и ограничаване на личното общуване между командирите на кораби и тактически единици. 
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14. Цветков, М., А. Вълчев, Ж. Николов. Анализ на възможностите за 

модернизация на бойна информационна система на кораб в среда на Matlab. Сборник 

доклади на Осмата международна научна конференция „Научните изледвания – 

ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности“, „Хемус“, с. 248-

253, 2016. ISSN 1312-2916 (под печат). 

В доклада е представен един начин за разработване на софтуерен модул в среда на 

MatLab с цел модернизация на бойната информационна система на минен ловец клас 

„Трипарти“, на въоръжение във Военноморските сили на Република България. Предложен 

е изцяло нов модел за обработка на изходните данни на системата за определяне на 

местоположението на кораба. Описаният софтуерен модул осигурява възможност за 

конвертиране и въвеждане в бойната информационна система на координати на пътеви или 

други точки, критични зони и друга картна информация, като по този начин се създава 

цифрова електронна карта на зоната на операцията. В публикацията са описани и 

разработени алгоритми и програмен код за: осигуряване на връзката между системите, чрез 

серийни комуникационни портове; реализиране на необходимата трансформация на 

данните; графичен потребителски интерфейс. Разработеният софтуерен модул е апробиран, 

както в базови условия, така и по време на серия от бойни походи на кораба в акваторията 

на Черно Море, като демонстрира безотказна работа. 

 

15. Николов, Ж. Една възможност за предаване на данни във ВМС на ултракъси 

вълни извън зоната на пряка видимост. Известия на Съюза на учените – Варна, серия 

„Морски науки”, с. 92-95, Варна, Съюз на учените – Варна, 2016. ISSN 1314-3379. 

Комуникационно-информационното осигуряване на съвременните военни операции, 

както в открито море, така и в литоралната зона, все по-често е тясно свързано с 

използването на мобилни ad hoc мрежи. Може да се приеме, че тази обвързаност е резултат 

от мрежово-центричния характер на действията, и по-конкретно получаването на данни от 

мащабно използвани разнородни сензори, нарастващата необходимост от споделяне на 

информация в реално време, и разбира се, способността за изпреварващо вземане на 

решение и постигането на информационно превъзходство по отношение на 

противостоящите сили. Така интегрирането на системите в единна информационна среда е 

важна предпоставка за успех при воденето на военни операции. Изграждането на мобилни 
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ad hoc мрежи безспорно създава условия за подобно интегриране. Но тук трябва да се 

отбележи и тенденцията към стремеж за контрол над все по-обширни акватории. Това 

налага необходимостта от разширяване на зоната на действие на масово използвания в тези 

случаи УКВ диапазон. Такава възможност предоставят прилаганите за военни цели през 

последните години специални ad hoc мрежи - MARLIN (Mobile Ad Hoc Relay Line of Sight 

Networking), които могат да осигурят препредаване на данни извън зоната на пряка 

видимост. Описаният в доклада обмен на данни е приложим и за корабите от 

Военноморските сили на Република България. Представеният протоколен стек предоставя 

възможност за разширяване на зоната на действие на ad hoc мрежа в ултракъсовълновия 

диапазон, в състава на група кораби, с произтичащите от това предимства. Наличните във 

ВМС радиосредства позволяват при интегриране с подходяща криптираща апаратура, 

модеми и компютърни терминали, осигурени със специализран софтуер, реализирането на 

тази възможност.  

 

16. Николов, Ж., Й. Сивков. Адаптиране на съюзна публикация по 

комуникациите за обучение на специалисти за ВМС. Известия на Съюза на учените – 

Варна, серия „Морски науки”, с. 100-103, Варна, Съюз на учените – Варна, 2016. ISSN 

1314-3379. 

В разработката е представено адаптиране на съюзна публикация АСР-125, и по-

конкретно на Изпълнителен метод за предаване на тактически сигнали, извършено в 

резултат на проведени дългогодишни наблюдения на процеса на обучение по 

комуникационно-информационно осигуряване. Съпоставката на резултатите, за отделните 

учебни години, в края на курса на обучение на курсантите от Висшето военноморско 

училище, дават основание да се твърди, че поставената при адаптирането цел - повишаване 

на усвояемостта на учебния материал е постигната. Представеното адаптиране е включено 

в разработването на методика, с практико-приложен характер, която вече успешно се 

използва във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.  

 

 



13 

 

17. Николов, Ж. Перспективи за развитие на системата за обмен на 

форматирани съобщения (MHS) във ВМС. Известия на Съюза на учените – Варна, 

серия „Морски науки”, с. 96-99, Варна, Съюз на учените – Варна, 2016. ISSN 1314-3379. 

Системата за обмен на форматирани съобщения (MHS – Message Handling System) е 

компютъризирана система и осигурява подготовка, предаване, приемане, съхранение и 

препредаване на съобщения във Военноморските сили. По-конкретно, MHS удовлетворява 

специфични потребности за трансфер на съобщения предимно при съюзен формат на 

действията, като се базира на стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 4406 и 

съюзна публикация по комуникациите АСР-127. През последните години се наблюдава 

развитие на МHS системата във военната сфера, като това очертава нови перспективи и все 

по-широк кръг от възможности за информационен обмен 

В доклада са разгледани някои перспективи за развитие на системата за обмен на 

форматирани съобщения. Посочени са тези, които биха позволили практично и ефективно 

подобряване на комуникационно-информационното осигуряване на корабите на море. Сред 

тях са повишаване на информационната сигурност, въвеждането на IP базирани технологии, 

модернизирането на комуникационните средства и повишаването на шумоустойчивостта 

на МHS свръзките. Не на последно място реализирането на инвестиционния проект за 

придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб предоставя отлична 

възможност за усъвършенстването на MHS системите във ВМС. 

 

18. Сивков, Й., К. Костадинов, Ж. Николов. Приложение на Bluetooth стандарта 

за комуникация в корабната електроника. Известия на Съюза на учените – Варна, 

серия „Морски науки”, с. 108-112, Варна, Съюз на учените – Варна, 2016. ISSN 1314-

3379. 

Увеличаването на корабния трафик, количествата пренасяни товари и пътници 

повишава изискванията за получаване на постоянна актуална информация за параметрите 

на системите и заобикалящата ги среда. С навлизането на платформите за IoT се наблюдава 

тендеция за използването им във всички сфери на технологиите, като системи за сбор и 

обработка на информация, което е в пълна сила и за нуждите на корабоплаването. Един от 

основните проблеми на изграждането на нови системи или надграждане на съществуващи, 

събразени със съвременните тенденции е високата себестойност и големия период за 
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реализация на настоящите решения. Предлаганата концепция на унифицирани модули с 

голям набор от възможни сензори, работещи по безжичен стандарт за предаване на 

информацията свързани в единна мрежа с относително ниска себестойност и минимално 

време за изграждане, надграждане и обновяване дава възможност за отговаряне на 

тенденциите в сферата на корабоплаването. 

В резултат на изследването е установено че: използването на безжични стандарти за 

комуникация при изграждането на сензорните мрежи осигурява гъвкавост при реализацията 

и намаляване на разхода на време; изграждането на сензорни концентратори дава 

възможност за осигуряване на информация за параметрите в различни точки, което спомага 

за коректната работа на автоматизираните системи, както и съвсем нов подход при тяхната 

реализация; представеният подход има и два основни недостатъка, като ограничението на 

разстоянията налагани от стандарта Bluetooth и невъзможността да се разполагат сензорни 

модули зад прегради и през палуби. 

 

19. Tsvetkov, M., Zh. Nikolov. Using Matlab for Global Navigation Satellite Systems 

(GNSS) Surveys. The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU 2013, pp. 

138-145, Constanta, “Mircea Cel Batran” Naval Academy Publishing House, 2013. ISSN 

1454-864X (scientific bulletin). 

В доклада са представени разработени в MatLab алгоритми за добиване, декодиране 

и изобразяване на високоточни данни за орбитите на навигационните спътници от състава 

на спътниковите радионавигационни системи Navstar и ГЛОНАСС. Синтезираният модул 

позволява чрез използване на декодираните орбитални данни и чрез използване на 

математическият модел за определяне на местоположение по кодови псевдоразстояния да 

се изчисляват критериите за точност (Dilution Of Precision – DOP, GDOP, PDOP, HDOP, 

VDOP, NDOP, NDOP) за произволна точка от земното пространство, за бъдещ период от 

време (до пет денонощия), за произволен ъгъл на възвишение на навигационните спътници 

и без да се отчитат особеностите на терена. Представеният модул създава възможност 

MatLab да се използва, като „mission-planning and survey software“ за определяне на най-

подходящото време и/или място за извършване на GPS наблюдения и изследвания; за 

определяне на най-подходящото място развръщане на референтни станции и др. Освен това 
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е осигурена възможност изходните данни да се интерполират, екстраполират, визуализират 

под формата на различни графики, съхраняват в текстови и двоични файлове. 
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