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I.  Монография 

 

Общ 

номер 

Номер 

в група 

Заглавие 

50 1 

 

Чавдар Александров 

 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТРАФИКА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕИ 

 

Варна – 2017, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ISBN 978-619-7428-00-1 

 

 

Монографията представя интензивното развитие на комуникационните и 

информационни технологии и тяхното приложение в корабоплаването в последните 

години, както и някои резултати от изследователската работа в тази област, 

провеждана в катедра „Електроника“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна. 

Съдържанието отразява техническата структура на информационната система за 

управление на трафика на плавателните съдове на Р. България, изграждана в 

продължение на почти две десетилетия и достигнала своя завършен вид и 

функционалност в резултат на серия от успешно приключили проекти с Европейско 

финансиране. Основните теми са посветени на подсистемите, осигуряващи 

информация за формиране на пълната картина на трафика в района на действие на 

системата и представят теоретичната основа, съвременното състояние на използваните 

технологии и техническите спецификации с оценка на основните експлоатационни 

параметри. Специално внимание е обърнато на най-новите постижения на науката в 

разглежданата област и техните приложения в системата за наблюдение на трафика на 

Р. България. Обсъдени са предимствата и недостатъците на всяка от подсистемите и 

възможностите на алгоритмите за обединяване на информацията, предоставяна от 

различните подсистеми с цел компенсиране на недостатъците на някоя от тях с 

предимствата на другите. Новост представлява предложението за интегриране на 

радиолокационното разпознаване с две важни задачи на наблюдението – 

съпровождането на цели по време на маневри и асоциирането на целите от различни 

източници с цел повишаване на безопасността на корабоплаването. 
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II. Научни статии 

 

2.1. Научни статии в чужбина 

Общ 

номер 

Номер 

в група 

Заглавие 

38 1 

 

Alexandrov Ch., Chr. Panchev 

 

AN APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN AUTOMATIC 

TARGET RECOGNITION AT SEA 

 

Journal of Maritime Technology and Environment, Vol. I, 2008, ISSN 

1844-6116, pp 21-26 

 

 

Съвременните системи за автоматично радиолокационно съпровождане ARPA 

притежават възможности за предоставяне на голямо количество информация за 

наблюдаваните цели, но въпреки това в практиката се срещат ситуации, в които поради 

неадекватна информацията се повишава опасността от сблъскване на море. В 

преобладаващата си част съвременните изследвания в областта показват, че подобни 

инциденти се случват в резултат на неадекватна навигационна информация предимно 

при плаване в близост до брега или по време на маневри. При условие, че съществува 

възможност да се определи типът на наблюдаваната цел, нейният тонажен клас и 

приблизителни размери, то предсказването на нейното поведение по време на маневра 

в съответствие с международните правила за предпазване от сблъскване би било по-

надеждно. В изследванията в областта на системите за радиолоационно съпровождане 

напоследък се проявява тенденция за обединение на разпознаването на целите с 

тяхното съпровождане. За целите на автоматичното радиолокационно разпознаване се 

използват различни подходи. 

В статията е описан подход за разпознаване на радиолокационните цели, 

използващ невронна мрежа. Дефинирани са ограничения, свързани с условията на 

околната среда, броя на класовете и количеството информация. Използвана е невронна 

мрежа с рекурентна архитектура. Броят на невроните във входния слой съвпада с броя 

на отчетите в един ред на радиолокационното изображения. За обучение на мрежата са 

използвани реални радиолокационни изображения. Представени са експерименти 

резултати от работата на мрежата с изображения на цели, принадлежащи към два 

различни тонажни класа. Обсъдени са възможности за прилагане на резултатите от 

експеримента в навигацията на море за повишаване на нейната безопасност. 
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39 2 

Milanov P., Ch. Alexandrov 
FPGA IMPLEMENTATIONS OF CONSTANT FALSE ALARM 

RATE DETECTORS (CFAR) 

Journal of Maritime Technology and Environment, Vol. I, 2010, ISSN 

1844-6116, pp. 191-198 

Морските радиолокационни станции работят в постоянно променящи се условия 

и за да поддържат вероятността за лъжливо сработване постоянна, трябва непрекъснато 

да адаптират прага, според който се взема решение за наличие/отсъствие на цел в 

обследваната точка. Върнатата към приемника енергия може да варира в много широки 

граници – от чисто термален шум ( без отражение от морската повърхност ) до силни 

импулсни отражения от водната повърхност, чието разпределение е много различно от 

Гаусовото. За да се настрои адекватно прага на откриване трябва да се познава 

характера на отражението за цялата дистанция. Поддържането на постоянна вероятност 

за лъжливо сработване се получава, като информацията за прага на откриване се 

извлича от точките, които заобикалят текущо обследваната точка. За да се избегне 

влиянието на целта върху съседните й точки, както и случаите при протяжни цели, се 

предвижда защитен интервал от няколко съседни точки, пред и зад обследваната, които 

не участват във формирането на прага на откриване. Устройство, реализиращо подобен 

принцип, се нарича CFAR-откривател и може да бъде реализирано по различен начин. 

В статията е представена реализация на CFAR на базата на FPGA (Field-Programmable 

Gate Array) технологията. Изследвана е работата на откривателя в няколко различни 

сценария и състояния на околната среда. Обсъдени са възможности за комбиниране на 

откривателя с други модули за подобряване на неговата функционалност. 

40 3 

Doynov B., Ch. Alexandrov 
GENERATION OF PSEUDORANDOM NUMBERS WITH VERY 

LONG PERIOD BASED ON FAREY SEQUENCIES 

Journal of Maritime Technology and Environment, Vol. II, 2011, , ISSN 

1844-6116, pp 25-31 

Псевдослучайните двоични последователности намират широко приложение в 

радиолокацията, радионавигацията, телекомуникациите, криптографията, автоматиката 

и вибродиагностиката. Хардуерните реализаци на псевдослучайни генератори най-

често изработват последователности с равномерен закон на разпределение. Те са 

изградени на основа полупроводников елемент - шумов диод или лампа. Сериозен 

проблем при тези конструкции представлява стабилизацията на работния режим на 

генериращият елемент. Решаването на този проблем повишава себестойността на 

генератора. Като сериозен недостатък на този тип генератори може да се посочи 

невъзможността да се генерират идентични последователности в случаите, когато това 

е необходимо. 

Едно алтернативно решение е използването на софтуерен генератор на 

псевдослучайни последователности, съдържащ преместващи регистри и обратни 

връзки (Linear Feedback Shift Register, LFSR). Независимо от недостатъците, които 

притежават, като напр. крайната дължина на изработваната двоична последователност, 

този тип генератори намират широко приложение главно поради простотата на 

реализация. 

В статията са представени резултатите от изследването на възможностите за 

подобряване на характеристиките на този тип генератори посредством комбиниране на 

LFSR с външни източници на двоични последователности (последователност на Farey) 

за компенсиране на посочените по-горе недостатъци. В резултат на тези изследвания е 

реализиран генератор, който е използван в радиолокационна система с непрекъснато 

излъчване. 
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41 4 

 

Doynov B., Z. Popov, Ch. Alexandrov 
 

RADAR IMAGE DESCRIPTION USING TIME SERIES AND HIGH 

ORDER SPECTRAL MOMENTS APPROACH 

 

Journal of Maritime Technology and Environment, Vol. II, 2012, , ISSN 

1844-6116, pp 27-34 

 

42 5 

 

Doynov B., Z. Popov, Ch. Alexandrov 
 

RADAR IMAGE DESCRIPTION USING AUTOREGRESSIVE AR(4) 

TIME SERIES AND HIGH ORDER SPECTRAL MOMENTS 

APPROACH 

 

Journal of Maritime Technology and Environment, Vol. I 2013, ISSN 

1844-6116, pp 41-46 

 

 

В две поредни статии е предложен подход за оценка на параметрите на 

радиолокационното изображение с използване на авторегресионни модели на 

времевите редове и спектрални моменти от по-висок порядък. Подходът позволява да 

се намали количеството информация, представяща наблюдаваната цел и може да бъде 

приложен в радиолокационното разпознаване. 

За целта е използван математически апарат, взаимстван от механиката за описание 

на неравни повърхности, който да бъде приложен за обработка и разпознаване на 

радиолокационни изображения. Идеята е радиолокационното изображение да се 

разглежда като неравна повърхност, съставена от определен брой времеви редове 

(развивки). Всяка развивка се описва с авторегресионен модел от втори порядък (AR(2) 

и от четвърти порядък AR(4). По този начин се постига намаляване на обема на 

изображението.  

На базата на авторегресионните модели на времевите редове се определят 

спектралните моменти на изображението. Предлага се спектралните моменти да се 

използват като параметри, които да послужат за разпознаване на радиолокационните 

цели. 

В статиите са представени и резултати от експерименталните изследвания с реални 

радиолокационни изображения на различни видове кораби с характерни конструкции. 

Анализирани са възможностите за използване на спектралните моменти като 

параметри, които да бъдат използвани в радиолокационното разпознаване. Анализът е 

извършен на базата на сравняване на резултатите, получени при използване на 

авторегресионните модели от втори и четвърти порядък. 
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43 6 

Alexandrov Ch. 

 

RADAR IMAGE PROCESSING FOR APPLICATIONS IN TARGET 

RECOGNITION 

Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, Vol. 12, 

No 3, 2013, ISSN 1820-6417, pp. 169-179 

 

В статията са разгледани някои алгоритми за обработка на радиолокационни 

изображения с практическо приложение в разпознаването на радиолокационните цели. 

Описано е устройство за въвеждане на видеосигнала от некохерентна 

радиолокационната станция за наблюдение на морската повърхност в компютър 

детектора. Представени са експериментални резултатите от формирането на 

радиолокационни изображения подобряване на тяхното качество и извличане на 

допълнителна информация за наблюдаваните цели. Наличието на допълнителна 

информация за целта позволява да се предскажат нейните маневрени характеристики и 

поведението й по време на маневра и по този начин да се подобри работата на 

алгоритмите за съпровождане. Описаните експерименти доказват възможностите на 

радиолокационото разпознаване да подобри работата на съпровождащия алгоритъм 

(т.е. тясната връзка между разпознаването и съпровождането на радиолокационните 

цели) и по този начин да повиши безопасността на корабоплаването. 

 

44 7 

Tsvetkov M., Ch. Alexandrov 

 

ONE WAY TO IMPROVE GPS ACCURACY USING LOCAL 

METEOROLOGICAL DATA 

Journal of Maritime Technology and Environment, Vol. II 2013, ISSN 

1844-6116, pp. 95 – 101 

 

Повишаването на точността при определяне на местоположение чрез използване 

на спътникови радионавигационни системи (GPS) е основна задача още от тяхното 

създаване. За решаването на тази задача се използват различни методи и техники, като: 

използване на двучестотни GPS приемници, използване на брегови и космически 

базирани системи за предаване на корекционни данни и други. В статията са 

разгледани различните фактори, влошаващи точността на определяне на 

местоположение чрез използване на спътникови радионавигационни системи, като те 

са показани в абсолютна стойност и в процентно изражение относно сумарната грешка. 

Изследването е насочено към редуциране и/или пълно елиминиране на 

компонентата на сумарната грешка внасяна от тропосферата на земята. 

Изследва се възможността за използване на локални метеорологични данни за 

елиминиране на тропосферното закъснение на радиосигналите на спътниковите 

радионавигационни системи. 

Метеорологичните данни се приемат от метеорологична станция, сензорите на 

която са разположени непосредствено до антената на GPS приемникът. Изчисленото 

тропосферно закъснение се предава към GPS приемник посредством стандартния 

протокол за предаване на GPS корекционни данни RTCM SC-104. В резултат GPS 

приемникът сработва в диференциален режим с повишена точност. 

Чрез сравняване на записаните данни от изследвания GPS приемник със 

записаните данни на референтен GPS приемник за 24 часов интервал от време се 

изследва стойността постигнатото повишаване на точността. 
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2.2. Съобщения в рецензирани списания 

45 1 

 

Alexandrov Ch. 

 

A NEW GMDSS SIMULATOR ADDED TO "N. VAPTSAROV" 

NAVAL ACADEMY'S VIRTUAL SHIP TO IMPROVE MARITIME 

EDUCATION AND TRAINING 

 

IAMU NEWS, Vol. 11, "Innovation in MET", Oct. 2004, ISSN 1302-

6771, pp. 118-119 

 

В специализирания брой на списанието на Mеждународната асоциация на 

морските университети (IAMU), посветен на иновациите в обучението и практическата 

подготовка на морски кадри „Innovation in Maritime Education and Training (MET)“ е 

публикувано съобщение за изграждане на тренажорен комплекс във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“, което е сред основателите на асоциацията. Материалът описва 

изграждането на виртуален кораб на базата на интегрирането на съществуващите 

симулатори „Корабен мостик“ и „Корабно машинно отделение“ с новия 

комуникационен симулатор „Корабен комуникационен комплекс (GMDSS)“. 

Представен е състава на симулатора, неговата структура и технически възможности, 

както и специалностите и учебните дисциплини, които той осигурява според 

изискванията на националните и международните документи за подготовка на морски 

кадри. 

 

46 2 

 

Alexandrov Ch. 

 

LETTER TO THE EDITOR: CONDITIONS FOR THE 

ELECTRONICS INDUSTRY IN BULGARIA 

 

IEEE Aerospace and Electronic Systems 

Magazine, Volume: 12, Issue: 10, Oct. 1997, ISSN 0885-8985, pp: 41 

 

 

Съобщението е написано по предложение на редактора на IEEE Aerospace and 

Electronic Systems Magazine Хенри Оман и има за цел представяне на състоянието на 

електронната промишленост и подготовката на кадри след демократичните промени в 

Р. България. Представени са възможностите на промишлеността в производство на 

радиолокационна и радионавигационна апаратура, изчислителна техника, 

автоматизирани системи за управление и битова електроника, както и на 

образователната система за подготовката на кадри за промишлеността.  Посочени са 

възможностите за интеграция на електронните специалисти от България в световната 

общност от електронни инженери чрез членство в IEEE, както и предимствата, които 

това членство предоставя за информационно осигуряване и за професионално развитие. 
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2.3. Публикации в годишници 

47 1 

 

Alexandrov Ch. 

RADAR IMAGING AND RADAR IMAGE PROCESSING 

Invited speaker on 7-th PhD Seminar CEMBEF 2013, Nish Serbia, 

Proceedings, ISBN 978-86-6125-089-7, pp. 53-58 

Статията е представена от автора пред участниците в докторантски семинар, 

който се провежда ежегодно в различни страни от региона в качеството му на поканен 

лектор. Тя представлява обзор на съвременните технически средства, методи и 

алгоритми за формиране и обработка на радиолокационни изображения от корабни и 

брегови радиолокационни станции. Представени са конктретни технически решения за 

преобразуване на радиолокационния сигнал в цифров вид и въвеждане в компютър за 

последваща обработка. Описани са алгоритми за представяне на цифровия сигнал под 

формата на изображения в различни формати и за подобряване на тяхното качеството 

за конкретни приложения. По-подробно са представени алгоритмите за обработка на 

радиолокационното изображение, целящи извличане на повече информация за 

наблюдаваната цел, както и на интерпретирането на получената информация за 

повишаване на безопасността на корабоплаването. Резултатите от работата на 

представените алгоритми са илюстрирани с реални експерименти. 

Специално внимание е обърнато на методологията на научните изследвания, 

организирането и провеждането на експерименти, анализът и популяризирането на 

получените резултати. Статията е публикувана в сборника с материали от семинара. 

 

2.4. Научни статии в Български списания и годишници 

Общ 

номер 

Номер 

в група 

Заглавие 

51 1 

 

Александров Ч., В. Велинов, К. Костадинов, Б. Николов, Здр. 

Димитрова, К. Петков 

 

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННА 

ИНФОРМАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ МОСТИК 

 

сп. “Морска мисъл”, бр. 2, 2003, стр. 12 – 17 

 

В статията са представени резултатите от работата по проект, целящ създаване на 

по-добри условия за обучение на практиканти на борда на учебен кораб. За осигуряване 

на достъп на всеки обучаем до навигационните данни е разработено мрежово ”Client – 

Server” приложение, което чете данните от навигационните прибори на кораба и ги 

предоставя в мрежата за ползване от обучаемите. Данните се въвеждат в сървъра с 

помощта на специално разработен софтуер за преобразуване в стандартен формат. 

Потребителското приложение предоставя информацията в графична форма, близка до 

реалната апаратура. Времевата синхронизация на компютърните часовници в мрежата 

се осъществява от специализиран модул за сверяване по данните от GPS приемника. 

Записът и последващото възпроизвеждане на данните позволява анализ на работата на 

обучаемите по време на занятие. 
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54 2 

 

Иванов К., А. Драганов, Ч. Александров, К. Костадинов 

 

НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА 

КОМУНИКАЦИОННИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ СЛЕД 2000Г. 

 

Научни трудове на ВВМУ, бр. 26/2004г., ISSN 1312-0867, стр. 26-31  

 

 

В статията е направен обзор на съвременните информационни и 

комуникациоинни технологии и системи, разработвани в интерес на въоръжените сили 

и насочени към повишаване на отбранителните способности. Обект на изследване са 

перспективите в разработването на електронни, комуникационни и информационни 

технологии, в отговор на съвременните изисквания на въоръжените сили. Основно 

внимание е обърнато на сензорните системи, като радиолокационните, сонарните и 

инфрачервените сензори. Представени са новите платформи, използвани като носители 

на разгледаните сензори, както и мрежите за централизираното им управление. 

Подробно са представени възможностите на безпилотните / безекипажните средства и 

роботите. Показани са и някои важни изисквания към сигналите, използвани в 

модерните комуникационни средства и системи. 

 

56 2 

 

Александров Ч., К. Костадинов, М. Шишманов 
 

БИБЛИОТЕКА С НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ НА НАВИГАЦИОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ С 

MICROSOFT.NET FRAMEWORK 2.0 

 

Научни трудове на ВВМУ, бр. 27/2005г., ISSN 1312-0867, стр. 113-

117  

 

 

Интензивното развитие на информационните технологии в последните години направи 

възможно използването на универсалния персонален компютър в редица 

специализирани приложения, за които доскоро се изискваха специално-проектирани 

електронно устройства, като напр. радиолокационните индикатори и системите ARPA. 

В същото време се появиха и нови приложения, в които компютърът заема основно 

място, като информационните системи с електронни карти ECDIS, системите за 

наблюдение и управление на корабния трафик VTMIS, различни по вид и 

предназначение симулатори и т.н. В повечето от описаните морски приложения е се 

извършва въвеждане на различни по вод и предназначение данни, в които преобладават 

навигационните – координати, курс, скорост, дата и час и др. В статията са описани 

софтуерни решения, създадени от авторите като набор от класове, обединени в 

библиотека, които могат да бъдат използвани за вграждане в различни приложения, 

предназначени за работа на море. Софуерът е разработен на C# и .NET Framework, 

което позволява инсталирането му на широк набор от платформи. 
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58 3 

 

Василев В., Ч. Александров 
 

АНАЛИЗ НА ОГЛЕДАЛНИЯ КОМПОНЕНТ ПРИ ОТРАЖЕНИЕ 

ОТ ПОСТИЛАЩАТА ПОВЪРХНОСТ 

 

Научни трудове на ВВМУ, бр. 28/2007г., ISSN 1312-0867, стр. 120 – 

124,  

 

 

В статията се анализират специфичните особености при откриването и съпровождането 

на радиолокационни цели, летящи на ниски и пределно-ниски височини над морската 

повърхност. Вниманието е насочено върху зависимостта на разстоянието на откриване 

от разстоянието на пряка видимост, което ограничава времето за реакция на 

наблюдателя, наличето на входа на приемника както на сигнал, отразен от 

наблюдаваната цел, така и на сигнал, отразен от морската повърхност, което намалява 

възможността на радиолокационната станция за откриване и измерване на 

координатите, както и наличието на съставна, получена от преотражение на полезния 

сигнал, отразен от целта, от морската повърхност. Изброените особености оказват 

влияние върху точността на определяне на ъгловите координати на целта. Анализът 

показва, че огледалната компонента не може да бъде селектирана по честотен признак, 

а само по фазовата разлика в отразените от целта и от морето сигнали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

III. Научни доклади 

 

3.1. Научни доклади в чужбина 

Общ 

номер 

Номер в 

група 

Заглавие 

48 1 

 

Kolev N., Ch. Alexandrov 
 

ISAR TARGET SIMULATION AND MATCHING 

 

5-th European Conference on Synthetic Aperture Radar EUSAR May, 

2004, Ulm, Germany, ISBN 3-8007-2828-1, pp. 867 – 870 

 

 

В статията се разглежда един подход за формиране на радиолокационно 

изображение по технологията с обратна синтезирана апертура (Inverse Sinthetic 

Apperture Radar, ISAR) и резултатите от сравняването на симулираното изображение с 

реално. Концепцията на ISAR е използвана съвместно с методите на физическата 

оптика за моделиране на импусната характеристика на радиолокационната цел. 

Създаден е фасетен модел на целта, който съвместно с методите на физическата оптика 

предлага ефективно решение за областта на високите честоти. Симулирана е кръгова 

ISAR  апертура за получаване на двумерно изображение. След изчисляване на 

отразеното поле в честотната област се прилага дискретно обратно преобразование на 

Фурие (IFFT) за получаване на симулирано изображение във временната област. 

Окончателното симулирано изображение се получава след конволюция с модел на 

импулсната характеристика на брегова радиолокационна станция за наблюдение на 

морската повърхност. Симулираното изображение се сравнява с реално изображение на 

кораб, чийто фасетен модел е използван в симулацията. Сравняването се извършва с 

помощта на нормализирана взаимно-корелационна функция. Експерименталните 

резултати показват добро съвпадение на модела с реалното радиолокационно 

изображение.  
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49 2 

 

Alexandrov Ch. 

 

BULGARIAN VTMIS AND EDUCATION AND TRAINING OF VTS 

PERSONNEL IN BULGARIA 

 

XVI-th IAMU Annual General Assembly, 6-9 October 2015, Rijeka, 

Croatia, ISBN 978-953-165-116-5, pp. 13-21 

 

 

В съответствие с изискванията на Директива 2002/59 ЕС и на протокол от 1988г, 

относно прилагането на международната конвенция за безопасност на човешкия живот 

на море (Safety Of Life At Sea, SOLAS) Министерството на транспорта, комуникациите 

и информацините технологии в лицето на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ (ИАМА) беше задължено да изгради брегова система за управление на 

корабния трафик, както и система за комуникации в рамките на Световната морска 

система за бедствия и безопасност (GMDSS). За целта беше използван финансовия 

механизъм на Европейската програма Phare. Проектът BG0012.01 приключи в края на 

м. октомври 2004 с реализирането на първа фаза от изграждането на Информационна 

система за управление на трафика на плавателните съдове на Р. Българоия VTMIS. 

За целите на обучението и практическата подготовка на операторите в системата във 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са разработени два курса в съответствие с изискванията на 

международната конвенция за подготовка и сертифициране на морските лица и модел-

курса на международната асоциация на фаровите служби и средствата за навигационно 

осигуряване IALA V-103: Курс за VTS оператори и курс за преподготовка на кадрите 

на работното място (VTS Operator, On-the-Job Training). За първоначална подготовка на 

инструкторите е проведен специализиран курс (Training of the Trainers) от доставчика 

на оборудването. В учените планове на някои специалности във Вакултет 

„Навигационен“ на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ са включени учебни дисциплини, 

свързани с изучаването на системата. 

В статията е описана накратко Информационната система за наблюдение на трафика на 

плавателние съдове на Р. България VTMIS и опита на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в 

обучението и практическата подготовка на VTS оператори. Описани са също новият 

симулатор за провеждане на практическата подготовка във VTMIS, изграден в тясно 

сътрудничество с Националнияят морски симулационен център на Германия във 

Варнемюнде, както и предимствата при обучение с използване на симулатори. 
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3.2. Научни доклади в България 

60 1 

Костадинов К., К. Иванов, Ч. Александров 
ЕДИН НАЧИН ЗА НАДЕЖДНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В 

КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ ЧРЕЗ ДИНАМИЧНА ПАРОЛА 

Морски научен форум, т.2, Варна,  май  2001, ISSN 1310-9278, стр. 

242 – 250 

В разработката са представени резултатите от работата на колектива по проект в 

сферата на киберсигурността, целящ по-добрата и надеждна защитата на персоналния 

компютър от несанкциониран достъп. Работата е приложима и за използване от хора с 

проблеми в зрението, използващи специализиран софтуер за достъп до компютърна 

информация. Решението на проблема се състои в генериране на динамична парола с 

използване на алгоритъм за динамичен/скачащ код (rolling code) в комбинацията с 

потребителско име. Генераторът изработва кода под формата на амплитудно-

манипулиран звуков сигнал, който се приема от вградения в компютъра микрофон. 

Специализиран драйвер записва сигнала в стандартен звуков формат, след което 

извършва обработка, включваща филтрация, демодулация и декодиране за 

предоставяне на достъп до компютъра. Описани са експериментални резултати, 

проведени в различни условия на фонов шум. Резултатите доказват работоспособността 

на идеята при наличие на някои ограничителни условия.  

62 2 

Александров Ч., A. Драганов и др. 

ОТКРИВАНЕ, ИЗОБРАЗЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА 

НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ НА МОРСКАТА ПОВЪРХНОСТ С 

ПОМОЩТА НА КОРАБНА РАДИОЛОКАЦИОННА СТАНЦИЯ 

Международна научна конференция “Наука, околна среда и 

устойчиво развитие”, Съюз на учените в България, В. Търново, 

2002г., стр. 302 – 307 

 Известно е, че електромагнитните вълни, излъчени от една радиолокационна станция и 

отразени от морската повърхност, съдържат голямо количество полезна информация. 

Тази информация отразява характера на морската повърхност и се определя от силата и 

посоката на вятъра, вълнението, наличието и съдържанието на различни замърсявания, 

в т. ч. нефтени разливи, сантинни води и др., както и ледени образования, водорасли и 

др. нееднородности, и дори от топографските особености на морското дъно. Нефтените 

продукти, като течности с по-голям вискозитет от водата, отразяват по-слабо 

електромагнитните вълни и в частност радиолокационния сигнал, предизвиквайки по 

този начин петна с по-ниска интензивност на екрана на радиолокационната станция. 

Този ефект се използва при провеждане на наблюдения със специализирани 

радиолокационни станции, монтирани на вертолети, самолети и изкуствени спътници. 

Отразените от морската повърхност сигнали обикновено се въвеждат в компютър за 

последваща обработка, визуализация и анализ.  Макар и доказали своята висока 

надеждност и ефективност, подобни методи са изключително скъпи за реализация и са 

достъпни за високоразвитите държави, притежаващи необходимия ресурс и научно-

технически потенциал. 

В настоящата разработка е описано устройство за преобразуване на сигнала от 

некохерентна морска навигационна радилокационна станция с кръгов обзор в цифров 

вид, въвеждане в персонален компютър, формиране на изображение, съхранение и 

последваща обработка. Една от възможностите за приложение на разработката е за 

откриване, документиране, определяне на размерите и проследяване на нефтени 

разливи и други замърсители на водната повърхност. В работата е описан експеримент 

в реални условия, който потвърждава тази възможност. 
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63 3 

 

Пеев Ил., Ч. Александров и др., 

 

РОЛЯТА НА ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПОДГОТОВКА В 

ОБУЧЕНИЕТО НА КОРАБНИТЕ ОФИЦЕРИ 

 

Национална научно-практическа конференция “Морското 

образование и квалификацията на морските кадри в началото на 

XXI век – предизвикателства и перспективи”, Варна 2003г., ISBN 

954-8991-34-9, стр. 131 – 154 

 

В статията се предлага една обобщена концепция за подобряване на качеството на 

фундаменталната подготовка в рамките на морската образователна система в 

съответствие с изискванията на националното и международно законодателство. 

Анализирани са тенденциите в областта на образованието в началото на новото 

хилядолетие и са посочени новите предизвикателства, пред които е изправена нашата 

образователна система. Представени са изследвания, доказващи необходимостта от 

подобряване на практическата подготовка на корабните офицери в светлината на 

новите световни тенденции в подготовката на морски кадри и изискванията на 

международната морска организация IMO, на Mеждунарднaта стандартна 

класификация в образованието (International Standard Classification of Education, ISCED) 

и на националното законодателство в областта на висшето образование. В резултат на 

изследването са направени конкретни предложения до Миностерството на 

образованието и науката и до Министерството на транспорта на Р. България за 

подобряване на качеството и конкурентноспособността на морските кадри с висше 

образование. 

 

64 4 

 

Александров Ч., Цв. Цанев, К. Иванов, Б. Недялков 
 

ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОРАБНА РАДИОЕЛЕКТРОНИКА ВЪВ 

ВВМУ 

 

Морски научен форум, т. 2, 2003, Варна, ISSN 1310-9278, стр. 19 – 

26 

 

Публикацията представя резултатите от работата на ръководството на факултет 

„Навигационен“, на катедра „Електроника“ и на Учебен отдел на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ по разработването на учено-плановата документация за новата специалност 

„Корабна радиоелектроника“. Подчертано е съответствието между новата 

документация и изискването на Международната конвенция за подготовката и 

сертифицирането на морските лица на IMO Standards for Training and Certifiction of 

Watch-keeping Personnel, STCW и на изискванията на моделните курсове на IMO 1.31 и 

на Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства за 

навигационно осигуряване IALA V-103. Описана е процедурата за обявяване на 

специалността за регулирана в съответствие с изискванията на регламентиращите 

документи. Представена е и уникалната учебноматериална база на Училището, 

позволяваща обучение и практическа подготовка по специалността в съответствие със 

световните стандарти. 
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67 5 

Колев Н. Ж., Ч. Александров, К. Костадинов 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИАГРАМАТА НА НАСОЧЕНОСТ НА 

ПРИЕМНА МИКРОЛЕНТОВА GPS АНТЕНА В РЕАЛНИ 

УСЛОВИЯ 

Морски научен форум, т. 3, 2003, ISSN 1310-9278, стр. 119 – 125 

В публикацията са представени резултатите от изследването на приемна GPS 

антена, конструирана и изработена със съвременни системи за проектиране и 

използването на съвременни материали. Антената е изработена по новата микролентова 

(печатна, Patch-) технология с използване на печатна платка със специфични качества 

на материала, от който е изработена диелектричната подложка. Антената е тествана в 

специализирана лаборатория и в реални условия със специализирана апаратура за 

доказване на нейната работоспособност посредством измерване на отношението 

„Сигнал – Шум“ за различни спътници от системата GPS при изменение на техните 

сферични ъглови координати (азимут и ъгъл на място). 

Експерименталните резултати доказват работоспособността на антената в широк 

диапазон на изменение на сферичните координати на спътниците и показват 

съответствие между измерената в лабораторни условия диаграма на насоченост и 

оценената диаграма в реални условия. Антената осигурява приемането на GPS сигнали 

за нормалната работа на стандартен приемник.  

68 6 

Александров Ч., А. Драганов, К. Костадинов, М. Цветков 
НАСЛАГВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННО ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ВЪРХУ ЕЛЕКТРОННА КАРТА С ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕЧНОТО И 

МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ 

Научна конференция РУ – СУ’03. Русе2003г.,  ISBN 1311-3321  

Електронната карта, съвместена с радиолокационно изображение се очертава 

като нов мощен и ефективен инструмент в морската и речната навигация. Използването 

на този инструмент е от значителна полза за безопасността на корабоплаването. 

Електронната информационна система (ЕИС, ECDIS) е географска информационна 

система, работеща в реално време и имаща възможност да интегрира други системи 

като радиолокационни, радионавигационни, хидроакустични, жирокомпасни, и др. и да 

ги изобразява на един компютърен екран. Като автоматизирано изчислително 

устройство, ЕИС е способна да определя мястото на кораба, да подпомага неговото 

управление при рискови ситуации, да изобразява допълнителни обекти и т. н. 

Електронната информационна система представлява изцяло нов подход в 

морското и речното корабоводене и пилотаж. 

Новите радиолокационни системи с модерна обработка на сигнала и цифрово 

изобразяване на информацията предлагат значително подобрени възможности за 

откриване, захващане и съпровождане на целите, както и нови навигационни 

възможности. Такива системи се прилагат както на борда на корабите, така и при 

бреговите служби за наблюдение на корабния трафик (анг. Vessel Traffic Services VTS). 

В тях са вградени и възможности за автоматично откриване, захващане и проследяване 

на целта, необходими за автоматичното изчертаване на нейната  траектория (т. нар. 

ARPA функции). Радиолокационната станция е проектирана за работа с други корабни 

сензори, като приемник на глобалната система за позициониране (GPS) и Доплеров лаг 

и трябва да предоставя възможности за пълна интеграция с електронна карта. В 

настоящата статия са разгледани въпроси, свързани с интеграцията на електронна карта 

и радиолокационно изображение, в това число технически параметри по проектирането 

на устройството за формиране на РЛИ, изисквания към програмното осигуряване за 

неговата обработка и предимствата за потребителя. 
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73 7 

 

Сивков Й., А. Драганов, Ч. Александров 
 

НЕВРОННИ МРЕЖИ В РАЗПОЗНАВАНЕТО. ПРИЗНАКОВО 

ПРОСТРАНСТВО И СТРУКТУРА 

 

Морски научен форум, Варна, м. май, т. 3, 2006г., ISSN 1310-9278, 

стр. 329 – 336 

 

В статията се разглежда бурното развитие на цифровите технологии и свързаните 

с тях  автоматична обработка на информацията и разпознаване на обекти в областта на 

радиотехническото наблюдение през последните години. Обект на изследване са 

изкуствените невронни мрежи, които поради високата си ефективност се определят 

като един от предпочитаните способи за решаване на задачите по класификация и 

разпознаване на наблюдаваните обекти. Разгледана е една обобщена схема на 

разпознаваща система, включваща набор от сензори, блок за предварителна обработка 

и формиране на признаците, използвани при разпознаването, невронна мрежа и блок за 

управление и изобразяване на резултатите. Основно внимание е обърнато на проблема 

с формиране на признаковото пространство и с избора на броя и вида на признаците, 

които могат да се изпозлват за разпознаване в пасивната хидроакустика. За целта са 

проведени експерименти с използване на сигналите от два кораба, принадлежащи към 

различни класове. Резултатите от експериментите са оценени в зависимост от 

точността на класификация, времето за обработка и сложността на реализация на 

разпознаващата система. 

 

74 8 

 

Alexandrov Ch., P. Heath 
 

SEARCH AND RESCUE EDUCATION AND TRAINING IN 

BULGARIA 

 

BlackSea 2008 Proceedings, BlackSea Int. Conference 2008, Varna, 

ISBN 978-954-90156-5-2, pp 269-271 

Публикацията отразява работата по проект „Twinning Project BG06/IB-TR-01, 

Provision of Effective SAR Services in Bulgarian SAR Region – 2007-2008“, компонент 2 

„SAR Training Program for Bulgarian SAR Region”. Представени са изискванията на 

международната конвенция за търсене и спасяване IAMSAR и специфичните им 

приложения в Българския морски отговорен район. По-подробно са описнани 

дейностите по организирането и провеждането на обучението и практическата 

подготовка на кадрите на различните йерархични нива в системата за търсене и 

спасяване в съответствие с тези изисквания. Представени са резултатите от 

разработването на четири курса: „Планиране на дейностите по търсене и спасяване, 

Search and Rescue Planning“, „Координатор на мисията, SAR Mission Co-ordinator“, 

“Координатор на сцената на провеждане на операцията, On Scene Co-ordinator” и 

“Оператор на брегова радиостанция, Coast radio Station Operator Certificate”, проведени 

в лабораториите и симулаторите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ съвместно с експерти от 

Агенцията по брегова охрана на Великобритания MCA. Обсъдени са възможностите за 

бъдещо развитие на системата за обучение и практическа подготовка по търсене и 

спасяване на море. 

 



 16 

75 9 

Костадинов К., Й. Сивков, Ч. Александров 
WEB УСЛУГИ ЗА МОРСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Научна конференция “100 години от рождението на пионерите на 

компютърната техника Джон Атанасов и Джон Фон Нойман”, 

Шумен 2008, т. 2, ISBN 978-577-540-6, стр. 315 - 322 

 

Ежедневната навигаторска работа на море е свързана с използването на 

множество изчисления. Ежедневно се налага определяне на часовете на изгрева на 

слънцето, на залеза и времето на здрача, позволяващо измервания с използването на 

звездите и видимия хоризонт. Периодично се налага изчисляване на сферичните 

координати азимут и елевация на видимите комуникационни спътници, разположени на 

геостацонарни орбити и др. За решаването на тези задачи най-често се използват 

таблици с приблизителни предварително изчислени стойности. Те обаче са с 

ограничени точности и време на използване и трябва да се актуализират периодично. В 

наше време работата с книгите се измества от компютрите и софтуерните приложения. 

При това удобни се оказват Web услугите. Тази техника притежава няколко съществени 

предимства пред стандартните приложения – позволява контрол на потребителите, 

актуализиране на приложенията с нови версии за всички потребители и др. 

В разработката е представен специализиран софтуер за изчисляване на часовете 

на изгрева и залеза на слънцето, както и на различните видове здрачавания за даден ден 

от календара в дадена точка с известни географски координати. Точният час на изгрева 

е необходим на вахтения офицер за да определи грешката при измерването на посоката 

с помощта на магнитния компас и на жирокомпаса. Часовете на здрачаване са му 

необходими за определяне на мястото на кораба с астрономически методи. Времето, 

през което е възможно визуално наблюдение е необходимо на екипите, провеждащи 

операции по търсене и спасяване на море. 

76 10 

Kostadinov K., M. Tsvetkov, Ch. Alexandrov 
APPLICATION OF TCP/IP BASED RADAR-COMPUTER 

INTERFACE 

 

XVI-th International Symposium on Electrical Aparatus and 

Technoologies SIELA 2009, 4-6 June, Bourgas, ISBN 978-954-323-

560-5, pp. 149-156 

 

В статията е описан интерфейс за свързване на брегова радиолокационна станция 

(БРЛС) към компютър. Използван е нов хардуерен подход, базиран на предаването на 

цифровия радиолокационен сигнал по Интернет протокол TCP/IP. Подходът притежава 

редица предимства спрямо използването на т.нар. „PC-RADAR“ – висока надеждност, 

евтино и лесно обслужване, сравнително ниска цена на хардуера, работа без използване 

на операционна система и софтуер за разработка, изискващи плащане на скъпи 

лицензионни такси, ниска консумация, размери, тегло и т. н. Описани са някои 

приложения, доказващи раотоспособността на новото хардуерно решение. Специално 

внимание е обърнато на използването на системата за откриване и проследяване на 

нефтени разливи по морската повърхност с приложение на резултати от натурен 

експеримент, проведен в района на пристанище Бургас. Показана е възможността за 

реализиране на радиолокационното изображение в тримерна координатна система, 

където третата координата е амплитудата на отразения сигнал. Дискутирани са и 

възможностите за приложение на интерфейса в бреговите системи за наблюдение и 

управление на корабния трафик.  
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Tsvetkov M., K. Kostadinov, Ch. Alexandrov 
 

DETERMINATION OF THE BEST VIRTUAL REFERENCE 

STATION POSITION USING GIS 

 

The 3-rd ISDE Digital Earth Summit, 12-14 June, 2010, Nessebar, 

ISBN 978-954-724-039-1, CD 

 

 

В статията е показан един начин за предварително определяне на най-

подходящо място за позициониране на виртуална референтна станция за определяне на 

поправките към псевдоразстоянията измерени към навигационните спътници от състава 

на спътниковите радио навигационни системи, чрез използване на географски 

информационни системи и географски данни. 

 От особено значение при определянето на местоположението на рефернтните 

станции в интерес на спътниковите радионавигационни системи е осигуряването на 

добра „видимост“ към навигационните спътници, т.е. липсата на високи сгради, 

географски особености и други препятствия, които могат да попречат на пряката 

видимост между навигационният спътник и референтната станция.  

 В настоящото изследване за тестване на възможността за позициониране на 

референтни станции в различни точки от пространството се използва географска 

информация от USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center в 

GTOPO30 формат. С помощта на Mapping Toolbox на софтуерния продукт MatLab тази 

информация се декодира и може да бъде изобразена в двумерни (2D) и тримерни (3D) 

изображения. 

С помощта на декодираната географска информация за заден географски район 

и разработени алгоритми в средата на MatLab за симулиране на прелитането на 

навигационни спътници над определена точка в района се изчисляват за всички посоки 

(азимути) минималните ъгли на възвишение (elevation) на които могат да се наблюдават 

навигационни спътници, в зависимост от ограниченията на географския район. 

За апробация на този подход е „тествана“ възможността за позициониране на 

референтна станция в точка намираща се в град София в района на Университета по 

архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). 

 В резултат на проведения експеримент са отчетени минималните ъгли на 

възвишение във всички направления, като се отчита ограничаване на пряката видимост 

към навигационни спътници в Южно направление, където естествена преграда се явява 

планината Витоша. 

 Предимствата на подхода са, че осигурява възможност за „тестване“ на 

произволни географски точни от Земната повърхност за позициониране на виртуални 

или реални референтни станции в интерес на спътниковите радионавигационни 

системи, като се получава точна информация за ограничаване на пряката видимост към 

навигационните спътници. 
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Kostadinov K., J. Sivkov, M. Tsvetkov, Ch. Alexandrov 
NETWORK CENTRIC BASED RADAR IN MARITIME 

SURVEILLANCE SYSTEMS 

BlackSea 2010 Proceedings, BlackSea Int. Conference 2010, Varna, 

ISSN 1314-0957, pp. 415-418 

 

В статията е представен нов подход за преобразуване и предаване на 

радиолокационен сигнал по комуникационен протокол TCP/IP. Той е разработен с цел 

осигуряване на радиолокационната картина в центъра за управление н атрафика VTS с 

използване на Интернет. Представено е подробно описание на мрежово-базирания 

радар в сравнение с т.нар. PC-базиран радар, който се прилага в системите за брегово 

наблюдение в наши дни. Накратко са дискутирани възможностите за бъдещи 

практически приложения. 

Представена е една идея за предаване на радиолокационна информация 

посредством глобалната интернет мрежа, чрез използване на системата: антена, 

приемопредавател, преобразувател (в т.нар. „мрежово-базиран радар“) и връзка с  

персонален компютър, осъществявен, чрез стандартна локална мрежа или интернет. 

Принципът на действие на преобразувателят мрежово-базиран радар позволява: 

преобразуване в цифров вид аналоговия радиолокационен сигнал; компресиране (без 

загуба на информация); криптиране (AES-128 bits); изпращане на данните по мрежа 

(LAN или Internet). 

Чрез мрежата необработената радиолоцационна информация достига до сървър, 

до който се свързва потребителят чрез персонален компютър. В сървъра се стартира 

желания от потребителя тип обработка и резултатът се изпраща на потребителя. С 

други думи – за различен тип потребители – различен тип обработка на една и съща 

радиолокационна информация. Описаната структура е от тип „един сензор – един 

клиент”. 

Основното предимство на радара с мрежово разпределена структура обаче се 

проявява при разширяване на структурата до тип „много сензори – много клиенти” 

(„multi sensors – multi clients”). Чрез мрежата необработената оцифрована 

радиолоцационна информация от всеки сензор (РЛС) достига до сървъра. Към сървъра 

могат да се свързват много и то различен тип потребители. В сървъра един и същ 

алгоритъм обслужва всички потребители от даден тип. 

Показани са предимствата и възможностите предлагани от радар с мрежово 

разпределена структура: в потребител може да се превърне всеки съвременен 

персонален компютър с достъп до Internet и стартирана клиентска програма; в „сензор” 

може да се превърне всеки съществуващ радар – само се добавя преобразувател „радар 

– мрежа” и се осигурява достъп до Internet; няма персонален компютър и операционна 

система при радара – това рязко понижава цената и отпада необходимостта от 

обслужване; отпада изискването за специално оборудвано помещение - 

преобразувателят „Радар – мрежа” е влагоустойчив и изработен по индустриален 

стандарт; няма елементи с ограничен; „зелена” технология – консумацията на 

преобразувателя „Радар – мрежа” е около 6W; отворена система - алгоритмите за 

обработка на РЛИ са разположени в сървъра, което позволява лесен ъпгрейд и 

потребителите работят винаги с най-новата версия на алгоритмите; обслужване на 

различен тип потребители; откриване на петна от замърсяване по водната повърхност; 

дистанционно определяне на климатичните условия; дистанционно определяне на 

ерозивното въздействие на морето върху бреговата черта; статистика за маршрути на 

ята прелетни птици и др. 
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80 13 

 

Александров Ч., Д. Димитракиев      

 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА  

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

СИМУЛАТОРИ 

 

Сборник научни трудове , Девета международна научно-приложна  

конференция „Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, 

университети”, Варна, 2012, ISBN 978-954-635-008-4, стр.348-352 

 

 

В публикацията се разглеждат възможностите за въвеждане на нови технологии в 

практическото обучение на студенти в Световната Морска Система за Бедствия и 

Безопасност (СМСББ). Описана е методиката на обучение с използването на симулатор 

и реална апаратура, прилагана от авторите през последните години. Подробно са 

представени както предимствата, така и недостатъците при използване на симулатори в 

практическата подготовка на бъдещите морски специалисти. 

Разгледани са примери за дистанционно обучение по СМСББ в Интернет. 

Предложени са идеи за изнасяне на обучението, както по теория на морските 

комуникации, така и по някои от темите на практическото обучение, в дистанционна 

форма на базата на новите мултимедийни технологии. 

83 14 

Tsvetkov M., Ch. Alexandrov 

 

SOFTWARE SIMULATOR OF MARINE MONITORING 

PLATFORM 

 

XVIII-th Int. Symposium on Electrical Apparatus and Technologies 

SIELA 2016, 29-31 May 2016, ISBN 978-1-4799-5816-0, pp. 209-210, 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7543057/ 

Наблюдението на морските и океанските води и проследяването на състоянието 

на по-важните им параметри, свързани със замърсяването в резултат на различни 

човешки дейности става все по-важно през последното десетилетие. За целта все по-

честосе използват фиксирани или плаващи платформи, различни по размери и 

оборудвани с различни видове сензори. Типът на платформите е различен и варира от 

големи офшорни нефтени или газови инсталации, през специализирани 

научноизследователски платформи до навигационни буйове за очертаване на 

плавателните водни пътища. Статията представя един подход за изграждане на 

софтуерен симулатор, който генерира данни, съответстващи на широк спектър от 

сензори и реализиран с използването на MatLab среда. 

Целта на симулатора е да се свърже към 3D симулатор на корабен мостик и да 

предостави голям обем от информация, коато да се използва в процеса на обучението 

на курсанти и студенти от различни специалности и ОКС, както и в следдипломните 

квалификационни курсове и при обучението на представители на държавни 

институции, отговорни за опазване на чистотата на морето. Данните от симулатора ще 

позволят да се разработят, изследват и прилагат процедури за предотвратяване на 

нефтени разливи в териториалните води и вътрешните водни пътища, както и за борба с 

последствята от тях. Разработени са и примерни сценарии за ограничаване и събиране 

на разлят петрол в районите на големите черноморски пристанища и по Българския 

участък на поречието на р. Дунав. 
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84 15 

Dimitrov D., Ch. Minchev, Ch. Alexandrov 

ORGANIZATION AND INTEGRATION OF BULGARIAN 

MARITIME NATIONAL OBSERVATION AND SURVEILLANCE 

SYSTEMS 

XVIII-th IAMU Annual General Assembly, 6-9 October 2017, Varna, 

Рецензирана и приета за публикуване 

Статията представя идеята за разработване на интегрираща платформа, която да 

се използва при обмен на унифицирана информация между различни заинтересовани 

страни, имащи отношение към корабоплаването и свързаните с него дейнсти  в рамките 

на Европейския съюз. Идеята се основава на проект, известен под наименованието 

„Обща среда за обмен на информация за морската област (Common Information Sharing 

Environment, CISE). Представени са общите принципи  за изграждане на средата в 

съответствие с изискванията на работната група в Европейската комисия, направено е и  

кратко описание на системата. Позовавайки се на визията за архитектурата на CISE, в 

статията се представя един трислоен модел на организация от различни потребители и 

връзката им с националния център на CISE, който е ориентиран към функционалното 

използване на интегрираната система. Дефинирани са целите и задачите, решавани на 

различните нива в организационния модел и са представени връзките и схемите на 

взаимодействие между участниците в информационния обмен. 

85 16 

Sotirov Sv., Ch. Alexandrov  
IMPROVING AIS DATA RELIABILITY 

XVIII-th IAMU Annual General Assembly, 6-9 October 2017, Varna, 

Рецензирана и приета за публикуване 

През 2000г. Международната морска организация IMO прие нови изисквания, 

отнасящи се за всички конвенционални съдове и свързани с инсталирането и 

използването на транспондери за Автоматичната идентификационна система AIS. 

Предимствата, която дава системата са известни и са описани в много литературни 

източници. Въпреки очевидните предимства не са малко случаите на катастрофи, 

предизвикани от неправилното използване на системата. Тези, т. нар. „катастрофи, 

подпомогнати от AIS“ заемат мястото на катастрофите, подпомогнати от 

радиолокационните станции, системите ARPA и GPS в миналото. 

Предценката на навигатора за риска от сблъскване зависи най-вече от неговите знания 

за движението на собствения кораб и на останалите кораби в околността. Оказва се, че 

голяма част от навигаторите днес не са запознати с възможностите и ограниченията на 

AIS по отношение на информационното осигуряване и я приемат безрезервно, 

пренебрегвайки информацията от радиолокационните станции, системите ARPA. 

В статията са представени резултатите от обработката и анализа на голямо количество 

информация за превоза на нефтопродукти в района на Черно и Средиземно море, 

събирана в системата AIS в продължение на дълъг период от време. Резултатите 

показват, че голям брой кораби излъчват невярна информация, в т.ч. по 

идентификацията на кораба, типа, размера, мястото на GPS антената, газенето, 

дестинацията и очакваното време на пристигане, навигационното състояние и др., 

дължаща се както на неправилна инсталация на оборудването, така и на неправилна 

експлоатация от страна на корабния екипаж. Анализирано е и  на въздействието на тези 

грешки върху безопасността на корабоплаването в контекста на превоза на опасни 

товари (нефтопродукти) и опазването на околната среда. 

За решаване на проблема в статията се предлага да се повиши нивото на подготова 

както на техническия състав, така и на операторите, обслужващи системата AIS и да се 

въведе на по-строг контрол от страна на компетентните служби и организации. 
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IV. Учебници 

 

Общ 

номер 

Номер 

в група 

Заглавие 

86 1 

 

Цанев Цв., Гр. Грозев, Ч. Александров, 

 

СВЕТОВНА МОРСКА СИСТЕМА ЗА БЕДСТВИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТ, Учебник, 2016    

                                                            

Варна – 2017, ИК „ЛАРГО СИТИ“ ООД, ISBN 978-619-7026-19-1 

 

 

 Учебникът Световна морска система за бедствия и безопасност СМСББ е 

предназначен за студенти, обучаващи се в курс „Радиооператор обща категория за 

СМСББ (GMDSS General Operator’s Certificate)“, който се провежда във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ – Варна, както и за навигационни офицери, чиито сертификати са с изтекли 

срокове на валидност и изискват препотвърждаване. Учебникът ще послужи на 

участниците в курса да се подготвят за изпита пред Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ за получаване на сертификат според изискванията на Националния 

стандарт за провеждане на обучение в курс „Корабен радиооператор обща категория за 

СМСББ“. Учебникът може да се използва и от обучаващите се в курсове 

„Радиооператор ограничена категория за СМСББ (GMDSS Restricted Operator’s 

Certificate)“, както и за “Радиооператор ограничена категория зона А1 за СМСББ”, с 

наложените от съответните стандарти ограничения по отношение на обема и 

съдържанието на изучавания материал. 

Съдържанието на учебника е в съответствие с препоръките на Международната 

морска организация IMO за обучение на морски радиоспециалисти в Анекс 3 на 

резолюция А.703(17) (Annex 3 to International Maritime Organization’s Resolution 

A.703(17), IMO Model Course 1.25) и на изискванията на международната конвенция за 

подготовка и сертифициране на плавсъстава STCW 78/95 с допълненията от Манила 

2010 и на Наредба 6 за компетентността на морските лица на Р. България на 

Министерстото на транспорта, информационните технологии и комуникациите. 
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87 2 

Tsanev, Gr. Grozev, Ch. Alexandrov 

 

GMDSS GUIDELINES WITH QUESTIONS AND ANSWERS. LEVEL 

GOC 

Second Rev. Ed., Largo City, ISBN 978-619-7026-22-1 

Учебното пособие е предназначено за студенти, обучаващи се в курс 

„Радиооператор обща категория за СМСББ (GMDSS General Operator’s Certificate)“, 

който се провежда във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, както и за навигационни 

офицери, чиито сертификат е с изтекъл срок на валидност и изисква препотвърждаване. 

Пособието ще послужи на участниците в курса да се подготвят за изпита пред 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за получаване на сертификат според 

изискванията на Националния стандарт за провеждане на обучение в курс „Корабен 

радиооператор обща категория за СМСББ“. 

Съдържанието на пособието е в съответствие с препоръките на Международната 

морска организация IMO за обучение на морски радиоспециалисти в Анекс 3 на 

резолюция А.703(17) (Annex 3 to International Maritime Organization’s Resolution 

A.703(17), IMO Model Course 1.25) и на изискванията на международната конвенция за 

подготовка и сертифициране на плавсъстава STCW 78/95 с допълненията от Манила 

2010 и на Наредба No.6 за компетентността на морските лица на Р. България на 

Министерстото на транспорта, информационните технологии и комуникациите 

(Наредба No.6/05.04.2012). 

Всяка тема съдържа кратко описание на съответния раздел на Английски език  и 

тестови въпроси, включени в изпитната база на ИА „МА“ за получаване на съответната 

правоспособност. В края на пособието са публикувани отговорите на въпросите по 

раздели. 

88 3 

Tsanev, Gr. Grozev, Ch. Alexandrov 
 

GMDSS GUIDELINES WITH QUESTIONS AND ANSWERS. LEVEL 

ROC 

 

Second Rev. Ed., Largo City, ISBN 978-619-7026-20-7 

Учебното пособие е предназначено за обучение в курс за корабен радиооператор 

ограничена категория на Световната морска система за бедствия и безопасност СМСББ 

(GMDSS – ROC) във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“ Варна. Книгата има за цел да подготви 

обучаемите за изпита пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за 

получаване на сертификат Радиооператор ограничена категория в Световната морска 

система за бедствия и безопасност СМСББ в съответствие с изискванията на 

регламентиращите документи. 

Съдържанието на пособието е в съответствие с препоръките на Международната 

морска организация IMO за обучение на морски радиоспециалисти в Анекс 3 на 

резолюция А.703(17) (Annex 3 to International Maritime Organization’s Resolution 

A.703(17), IMO Model Course 1.26) и на изискванията на международната конвенция за 

подготовка и сертифициране на плавсъстава STCW 78/95 с допълненията от Манила 

2010 и на Наредба No.6 за компетентността на морските лица на Р. България на 

Министерстото на транспорта, информационните технологии и комуникациите 

(Наредба No.6/05.04.2012). 

Всяка тема съдържа кратко описание на съответния раздел на Английски език  и 

тестови въпроси, включени в изпитната база на ИА „МА“ за получаване на съответната 

правоспособност. В края на пособието са публикувани отговорите на въпросите по 

раздели. 
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89 4 

 

Цанев Цв., Гр. Грозев, Ч. Александров 
 

КОРАБЕН РАДИООПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ЗОНА 

А1 ЗА СВЕТОВНАТА МОРСКА СИСТЕМА ЗА БЕДСТВИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТ СМСББ-А1, С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, Учебно 

помагало, 2015 

 

 

 

Учебното пособие е предназначено за обучение в курс за корабен радиооператор 

ограничена категория зона А1 на Световната морска система за бедствия и безопасност 

СМСББ (GMDSS – ROC sea area A1) във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“ Варна. Книгата има 

за цел да подготви обучаемите за изпита пред Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ за получаване на сертификат Радиооператор ограничена категория 

зона A1 в Световната морска система за бедствия и безопасност СМСББ в съответствие 

с изискванията на регламентиращите документи. 

Съдържанието на помагалото е в съответствие с препоръките на 

Международната морска организация IMO за обучение на морски радиоспециалисти в 

Анекс 3 на резолюция А.703(17) (Annex 3 to International Maritime Organization’s 

Resolution A.703(17), IMO Model Course 1.26) и на изискванията на международната 

конвенция за подготовка и сертифициране на плавсъстава STCW 78/95 с допълненията 

от Манила 2010 и на Наредба No.6 за компетентността на морските лица на Р. България 

на Министерстото на транспорта, информационните технологии и комуникациите 

(Наредба No.6/05.04.2012). 

Всяка тема съдържа кратко описание на съответния раздел и тестови въпроси, 

включени в изпитната база на ИА „МА“ за получаване на съответната 

правоспособност. В края на пособието са публикувани отговорите на въпросите по 

раздели. 

 

 

 

 

 

 

25.08.2017г.                                                                      Съставил: .................................... 

гр. Варна                                                                            / доц. д-р инж. Ч. Александров/ 


