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През последните години все повече се дискутират проблемите, свързани със 

замърсяването с азотни и серни окиси, въглероден двуокис и други газове, чиито 

емиси унищожават биосферата на Земята. Емисиите на азотни окиси и двуокиси 

играят основна  роля за състоянието на въздуха. Участвайки в образуването на 

фотохимичен смог и киселинни дъждове, те допринасят за формирането на 

парниковия ефект в атмосферата. През 2005 година международното 

корабоплаване заема 27% от общите NOx емисии, 10% от SOx емисиите и 3% от 

CO2 емисиите. Според прогнозите, до 2050г. емисиите на вредни газове от 

корабоплаването ще превишат тези от базираните на сушата индустриални 

източници като процентния дял на корабоплаването ще достигне 30% от общите 

NOx емисии, 18% от SOx емисиите и 3% от CO2 емисиите. Поради прогресивно 

увеличаващите се изисквания, международните производители на корабни дизелови 

двигатели са се заели с разработване и въвеждане на системи и методи, 

ограничаващи замърсяването на въздуха. 
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Годишно растежът на световното потребление на енергия възлиза на около 

2,3 %. При изгарянето на изкопаеми горива се произвежда около 21,3 милиарда тона 

въглероден диоксид  годишно (CО2 – един от парниковите газове, който повишава 

пропускането на радиационните лъчи и допринася за глобалното затопляне), като 

природните процеси могат да абсорбират около половината от тази сума, 

следователно въглеродният диоксид в атмосферата годишно се увеличава с 10,65 

милиарда тона. При разглеждане на общите емисии от корабоплаването в световен 

мащаб CO2 е най-важният парников газ. Основният източник на CO2 от 

корабоплаването е от отработени газове, изгаряне на гориво в основни и 

спомагателни двигатели. През 2007 г. международното корабоплаване е отговорно  

за 2,7% от общите антропогенни емисии на CO2 в световен мащаб. Като се има 

предвид факта, че 90% от всички продукти в света се транспортират по море, това 

е сравнително нисък принос към замърсяването. Въпреки това този сравнително 

нисък принос може да се промени в бъдеще. Световната търговия се очаква да 

нарасне, а това означава, че ще се увеличи и транспортът по море. Освен това има и 

много нерегламентирани източници на CO2 , които ако се вземат под внимание, ще 

се намали процентното замърсяване на атмосферата от корабоплаването. Имайки 

предвид екологичните изисквания към корабоплаването, се налага търсенето на 

решения за производство на електроенергия с минимална вреда върху околната 

среда. Спецификата на ядрения реактор обуславя електропроизводство без 

освобождаване на вредни емисии. В допълнение на казаното, ядрената енергетика е 

в състояние да реализира затворен цикъл на ядреното гориво, при което значително 



се понижават нуждите от природни ресурси и количеството на генерираните 

радиоактивни отпадъци. 
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Забавянето на момента на горивоподаване е прост метод влияещ съществено 

върху развитието на процеса горене, а следователно и върху използването на 

топлина, което се характеризира с индикаторните показатели. Тези показатели са 

важен инструмент за технико-икономическите и еклогични анализи на работата на 

съвременните корабни дизелови двигатели. По-късното  впръскването скъсява 

фазата на горене на предварително смесените компоненти (въздух и гориво), когато 

температурата в цилиндъра нараства и намалява температурата и налягането на 

изхода, което води също и до намаляването нивата на емисиите на азотните окиси. 

Върху качеството на горивния процес влияят много параметри. Те включват 

регулиране на момента на горивоподаване, геометрия на горивната камера, степен 

на сгъстяване, центровка на клапаните, налягане на впръскване, геометрия на 

горивните клапани, максимални стойности на температурата и налягането в 

цилиндъра, стойности на температурата и налягането на продухвателния въздух. 
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За да наблюдаваме и изучаваме дадена система, вътрешната ù структура и 

поведението ù, е необходимо провеждането на подходящи експерименти, което в 

много случаи е нецелесъобразно и изисква изобретателност и значителни средства. 

С помощта на данните, събрани от експеримента, изучаването преминава на 

стадия на интерпретацията и предсказването на поведението на системата. 

Именно за тази цел се строят математически модели. От гледна точка на 

термодинамиката работният процес на двигател с вътрешно горене (ДВГ), който 

има голям брой степени на свобода, може да се разглежда като система, която си 

взаимодейства с околната среда чрез топло- и масообмена. Конкретизирането и 

детайлизирането му се изразяват в следните взаимодействия: 

- механично на макрониво, което се характеризира с взаимодействие на маси, обеми и 

повърхности; 

- материално с обмен на вещества с околната среда или други системи на микро- или 

макрониво; 

- топлинно в системата или извън нея на молекулярно ниво; 

- химическо на ниво молекулярни връзки. 

По такъв начин вътрешното състояние на работния процес на ДВГ като 

термодинамична система може да се разглежда като сума от всички работи, 

масообмен и баланс на отделяната и потребяваната топлина. 
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Различни изследвания сочат, че използването на 1кг биодизел води до 

намаляване с около 3кг СО2. Следователно, използването на биодизел води до 

значително намаляване на емисиите на СО2 (65%-90% по-малко в сравнение с 

конвенционалните дизелови), емисиите на твърди частици и други вредни емисии. 

Биодизелът е с изключително ниско съдържание на сяра и е с висока мазилна 

способност и бърза биоразградимост. Съвременният свят е изправен пред две 

предизвикателства - от една страна, енергийната криза, свързана с горивата, а от 

друга - влошаването на околната среда, особено под формата на замърсяването на 

въздуха и последствията - климатичните промени. 

Изискванията относно чистотата на отработените газове на КДВГ ще 

продължат да се повишават. Тенденцията за въвеждане на все по-стриктни 

ограничения на емисиите на вредни газове е в резултат от взетите мерки за 

намаляване на пагубния им ефект върху околната среда. 
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Биодизелът е течно биогориво, получено чрез химически процеси от 

растителни масла или животински мазнини и алкохол, който може да се използва в 

дизелови двигатели, самостоятелно или смес с дизелово гориво. Днешният свят е 

изправен пред две предизвикателства - от една страна, енергийната криза свързана 

с горивата, а от друга - замърсяването на околната среда, особено под формата на 

замърсяването на въздуха и последствията - климатичните промени. Биодизел е 

общата дума за всички видове горива направени от различни биологични ресурси - 

растителни масла или животински мазнини. Биодизелът може да се използва като 

чист биодизел (означение В100) или може да се смесва с петродизел в различни 

съотношения за повечето модерни дизелови мотори. Най-популярната смеска е 

30/70, като 30% е биодизелът а 70% е петродизел. 
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Теорията на идентификацията се прилага широко в изследователската 

практика, при получаване на модели с цел прогнозиране на състоянията на обекти, 

при оптимизация или целенасочени изследвания. Особено ефективен този подход е 

при оценка на динамичното поведение на обекта на изследване за набиране на 

подходяща информация за неговото управление.  Така, математичният модел се 

явява единствено ефективно средство за предаване на целенасочена информация на 

управляващото устройство с цел неговото оптимално управление. В практиката на 

корабостроенето математичният модел е полезно средство при синтез на 

предавателните функции на елементите на системата за адаптивно управление на 

курса на кораба. Навлизането на био горивата като добавка към основното гориво 



дава съществени предимства по отношение на качеството на горивните процеси и 

основно намаляване на CO2 в атмосферата. Затова усилията на много 

изследователи са насочени към оценка на положителните и отрицателни 

въздействия  и ефекти от тази добавка. 
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Познаването на статичните характеристики на корабните дизелови 

двигатели e от важно значение за целите на тяхното изследване, оптимизация на 

режимите им и диагностика. Особено актуален е този проблем при сравнителен 

анализ и оценка на поведението на двигателите при използване на различни по тип 

горива и режими на работа. В последните години, във връзка с нарастващите 

екологични проблеми съществено място заемат усилията на изследователите за 

намаляване на въглеродния диоксит, от изгарянето на  стандартно гориво при 

двигателите. Проблемът с влиянието на препоръчваното за използване гориво 

биодизел върху режимите на работа е особено актуален и неизследван достатъчно 

задълбочено. Предлаганият доклад  разглежда един подход и възможност за оценка 

на влиянието на факторите: честота на въртене n; ъгъл на предварение θ и вид на 

използваното гориво – стандартно дизелово гориво и биодизел, върху избраните 

целеви функции: въртящ момент М и разход на гориво В на дизелов двигател тип 

Д3900А. 
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Тази статия е продължение на Част I, където са дадени общата технология 

на проведените експерименти и алгоритъма на моделиране. Тук е показано 

приложение на Пълния факторен експеримент за получаване на регресионни модели 

на дизелов двигател Д3900А, като е изследвано статичното му поведение по 

отношение: температура на изгорелите газове преди турбината Т1 и след 

турбината Т2, в зависимост от факторите: честотата на въртене n, ъгъл на 

предварение θ и вид на използваното гориво – нафта GH  и биодизел GB . 

 

 

10) Bakalov I., "A TESTING STATION FOR STUDYING THE COMBUSTION OF FUEL 

WITH MECHANICAL CENTRIFUGAL AND ROTATING CUP BURNERS" 

Международна конференция trans&MOTAUTO'15 на 24 - 27.06.2015 – Варна. ISSN: 

Machines Technologies Materials – Issue 8 / 2015 ISSN 1313-0226 / p. 11 – 13 

 

A burner is a device in which fuel and air are mixed in order to provide efficient 

combustion and to generate heat power. A continuous combustion process of gas and liquid 

fuels is ensured by means of burners. Modern fuel oil burners are complex devices 

consisting of many components. These burners comprise different types of control and 

adjustment systems. Fuel oil burners are manufactured as separate modules that can be 

fitted to different types of burners. The present paper deals with the issue of bringing the 

testing station into an operational/ simulation condition in order to exhibit the performance 

and control of the rotary type burner on the one hand and the two-stage mechanical burner 



on the other hand. Both types of burners are prevalent in the product range of ship’s heat 

equipment manufacturers due to a number of advantages: the scope of burner control has 

been considerably increased, the burners are not very sensitive to the fuel viscosity, they are 

easily atomized, different types of fuel can be used. 
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В съвременния свят транспортът заема все по-голямо място и се превръща в 

ключов фактор в световния бизнес,  няма икономическа дейност – локална,  

регионална или в световен мащаб, която да е възможна без участието в нея на 

транспортни средства. При условие,  че 2/3 от планетата е заета от водни басейни,  

водният транспорт е основна движеща сила в този отрасъл на човешката дейност 

и е един от най – динамичноразвиващите се. В модерните кораби задвижването,  

контролът и управлението на машините и механизмите се извършва от 

разнообразни електрически,  електронни, пневматични и други устройства,  които 

измерват,  изчисляват,  коригират, запомнят,  избират оптимални режими и др. За 

човека остават само задачите за контрол,  настройка и техническо обслужване с 

оглед на поддържането им в работоспособно състояние и предотвратяване на 

аварии. С навлизането на компютърните технологии в корабостроенето тази 

задача значително се улеснява,  компютрите разполагат с достатъчен ресурс от 

гледна точка на бързодействие,  памет, възможност за наблюдение на различни 

параметри, обработка и съхранение на масиви от данни. Предмет на настоящата 

работа е разглеждане и осигуряване на оптимално решение за управление и контрол 

на един от основните и значими елементи от корабната пропулсивна уредба,  

какъвто е корабният парен котел,  чрез използването на програмируем логически 

контролер – едно съвременно средство, осигуряващо широк спектър от 

възможности и предоставящо надеждно и евтино решение на въпроса  за 

управлението и контрола. Важна задача на обслужването на корабната котелна 

уредба  е достигането на най-високи икономически показатели на нейната работа в 

продължение на целия експлоатационен период. Тази задача се решава чрез 

постоянно  поддържане на котелната уредба в пълна изправност,  точно 

изпълняване на периодичните прегледи в определените срокове, освидетелсване и 

ремонт на уредбата, непрекъсната борба за икономия на горивото и др. За целите 

на настоящата работа  ще се използват данните от реална парогенераторна  

уредба, вградена на кораб „Morning classic”, тип „RO-RO CAR/TRUCK Carrier” с 

дедуейт 35000 тона и размери – дължина 199,95м, ширина 32,26м. - плаващ под 

Бахамски флаг, собственост на “Stamco ship management” Ltd Гърция. Корабът е 

произведен през 2013г. в Република Южна Корея. Задвижването на гребния винт се 

осигурява от главен двигател “Doosan – MAN B&W” с мощност15 820 kW,седем 

цилиндров, двутактов, редови, с директно впръскване на горивото. На кораба се 

използва утилизационна котелна уредба. 

 

12) Bakalov I.,  "CONSTRUCTIVE SOLUTIONS TO REDUCE THE NOx AND SOx IN THE 

MARINE BOILER BURNERS" Международна конференция trans&MOTAUTO'16 на 

26.06 - 02.07.2016 – Варна. ISSN: PROCEEDINGS SECTION II TRANSPORT. SAFETY 

AND ECOLOGY. LOGISTICS AND MANAGEMENT. EDUCATION THEORY  / 2016 

ISSN 1310-3946 / p. 12 – 14 



The modern world is facing two challenges - firstly, the energy crisis related to fuel 

the other - environmental pollution, especially in the form of air pollution and its 

consequences - climate change. Fuel represents 3/4 of the transport costs for ships carrying 

oil (tankers). An international ship trading company uses more than 370 million tons of fuel 

each year, in terms of sustained upward trend in the prices of heavy fuel used in the 

operation of main marine diesel engines. High oil prices leads to a spiraling increase in the 

prices of many goods and services production chain associated with an increase in the 

prices of maritime transport. A boiler burner is a device in which fuel and air are mixed in 

order to provide efficient combustion and to generate heat power. A continuous combustion 

process of gas and liquid fuels is ensured by means of burners. Modern fuel oil burners are 

complex devices consisting of many components. These burners comprise different types of 

control and adjustment systems. Fuel oil burners are manufactured as separate modules 

that can be fitted to different types of burners. 

 

13) Бакалов И., "ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКИ ПО БОРБА С ПОЖАРИ“ ISSN: 1310-9278 стр. 29 - 

стр. 32 (Морски научен форум, том 2 2016 г. - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров") 

 

Разработените серия от упражнения за морски кадри в условията на 

виртуален военен кораб тип фрегат в симулационен комплекс „ERS TehSim5000“, са 

във връзка с цялостната организация при гасене на пожар на борда на кораба. Тя  се 

състои от няколко тима, като отговорността и ръководенето на операцията е 

изцяло на капитана. Въпреки че задълженията на екипажа  варират за различните 

кораби, обикновено старши помощникът отговаря за дейността на тимовете в 

местата за настаняване на екипажа и пасажерите и на палубните пространства, а 

главният инженер е отговорен за операциите в и около машинното отделение. 

Екипажът е разделен на различни отбори като тим за гасене на пожар, тим за 

машинното отделение, технически  тим и такъв, осигуряващ първа помощ. 

Упражненията са разработени на база възможността на тренажорния комплекс за 

корабни механици и конкретния модел на кораб тип ANZAC, с който разполага 

симулаторът. Съставени са различни модели за борба с пожари, възникнали в 

корабната силова уредба, аналогични на тези, използвани на фрегатите „Дръзки“ 

(41) и „Верни“ (42). 

 

14) Бакалов И., " ОБУЧЕНИЕ НА МОРСКИ КОМАНДНИ КАДРИ В УСЛОВИЯТА НА 

ВИРТУАЛЕН ВОЕНЕН КОРАБ ТИП ФРЕГАТ В СИМУЛАЦИОНЕН КОМПЛЕКС 

„ERS-TehSim5000“ ISSN: 1310-9278 стр. 33 - стр. 37 (Морски научен форум, том 2 

2016 г. - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров") 

 

Тренажорът на фирмата TRANSAS „ERS-TehSim5000“ има изключително 

важно значение при обучението на курсанти от специалност “Корабни машини и 

механизми” за военноморския флот. Тренажорът има 8 работни места – всяко 

обзаведено с по два монитора и компютри, които са включени в локална и интернет 

мрежа, мултимедиен проектор, видеокамери, съгласно стандарта на Изпълнителна 

агенция “Морска администрация”, както и едно комплексно интегрирано работно 

място за екипна работа. В тренажорния комплекс се симулира работата на корабен 

пропулсивен комплекс на военна фрегата тип ANZAC, на главен корабен ДВГ с 

турбокомпресорни агрегати и системите към него, както и на корабна 

електростанция, въздушно-компресорни, помпени системи и инсталации, на общо 

корабни системи (противопожарни, баластни, сгъстен въздух, специални системи и 

др.). В симулатора са заложени сценарии, като са реализирани и напълно нови, 



отговарящи на реални ситуации, с които се сблъскват инженерните кадри при 

работа в машинно отделение на такъв тип кораб. Съвременните дизелови двигатели 

за военноморските сили се характеризират с висока топлинна и механична 

напрегнатост, произтичаща от стремежа за постигане на най-голяма мощност на 

единица маса на двигателя при приемливи икономически показатели. Освен това е 

необходимо осигуряване на висока надеждност и безопасна работа в широк 

скоростен и мощностен диапазон. Това се постига със създаването на условия за 

протичане на възможно най-добрия работен процес, а основен дял за това има 

организацията на горивоподаване и смесообразуване в цилиндрите на двигателя. 

 

15) Бакалов И., "ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРЕНАЖОРЕН КОМПЛЕКС FESTO DIDACTIC ЗА 

ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИМУЛАТОР НА КОРАБНА КОТЕЛНА 

УРЕДБА“ ISSN: 0861-9727 стр.84 - стр. 88 Механика на Машините, година XXV, 

книга 1, 2017 

 

Разликите между разработения симулатор и реалната котелна уредба 

произтичат главно от ПЛK (PLC). При това ПЛК може да се отбележи като 

недостатък, че има само дискретни (цифрови) входове. Това от своя страна води до 

възможност за включване само на аналогови сигнали. Друг недостатък е 

ограничението поставено от този модел ПЛК към входовете и изходите (имаме 12 

входа и 6 изхода), това води до ограничения в това какво може да бъде реализирано 

на този симулатор. В съвременните кораби трето поколение, за автоматизацията 

на отделните системи, подсистеми и управлението им като цяло, се използват 

микро-процесорни устройства. Управлението се осъществява от Централен Пост 

за Управление, оборудван със средства за визуализация, които индицират 

състоянието на подсистемите на кораба. В тези системи се използва компютърна 

техника със специализиран софтуер, което е задължително условие за покриване 

изискванията за безвахтеното обслужване на машинното отделение. Това от своя 

страна води до оптимизация на процесите на управление и обслужване и води до 

реализиране на редица икономии на горива и резервни части. Автоматизацията се 

заключава в защитата на уредбата от последствията на възможни аварии, както 

при неустановени, така и при установени режими на работа. За тази цел при 

възникване на аварийни състояния трябва да се подава команда или поредица от 

команди за извеждане на уредбата в некритично състояние. Процесите от този род 

обикновено се наричат блокировки. 

 

16) Kalinov K., M. Tsvetkov, I. Bakalov,  "USING ENGINE ROOM SIMULATORS FOR 

TRAINING AND EXERCISES IN FIGHTING FIRES FOR MARINE TRAINING 

COMMAND STAFF IN THE VIRTUAL VESSEL TYPE FREGAT“ ISSN: 978-966-7591-

72-4 стр.126 - стр. 128 Proceedings of the 13th International Conference on Engine Room 

Simulators, Odessa – 2017 

 

There is no standard formula for fighting fires on board vessels. However, with 

adequate prefire planning, fire training in simulation complex, and careful size-up and by 

using the guidelines in this paper for the specific circumstances, a set of instructions can be 

developed that will be successful in most fire situations. The exercises were developed based 

on the ability of the simulator complex marine engineers and specific model of boat type 

ANZAC. They are composed of different models for dealing with shipping powerplant 

similar to those used on real warship. Using simulators enables every trainee to practice 

their actions in various situations, as well as building up a work team, where everyone is 

aware of carries out their responsibilities. Apart from training maritime personnel, 



simulators can be used for training teams for operation of electric power stations, thermal 

plants, etc. 

 

17) Stoqnov R., I. Bakalov, "USING THE ENGINE ROOM SIMULATOR FOR TEACHING 

AND TRAINING THE TEAM HOW TO ACT IN MAJOR ACCIDENTS AND 

DISASTERS“ 18-th ANNUAL GENERAL ASSEMBLY of the IAMU, Volume II 11-

13.10.2017 – Varna – 2017, ISSN: 978-954-8991-97-1 стр.13 - стр. 18 

 

Making practical decisions is always the best way to train engineers, both for the 

merchant and the naval fleet. However, the difficulties for access to real vessels makes 

simulator training more and more necessary for the final part of every education stage. The 

implementation of the International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers — (STCW’78) with the Manila Amendments  (2010)  at the 

Naval Academy ensured a high level of competence for the trained personnel and 

unification of maritime education in Europe. There is no standard formula to combat fires 

on board ships. Depending on the circumstances, a set of instructions can be made to 

develop and complement during the training on the simulation complex. Firefighting 

operations are accompanied by a number of unforeseen actions and incidents that need to 

be taken into account when organizing compiling scenarios and patterns of work. 

 

18) Бакалов И., "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРАНЕТО И 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА КОРАБНИТЕ КОТЕЛНИ УРЕДБИ“ ЧАСТ I, Дни на 

механиката във Варна на 09.2018 – Варна, ISSN: 0861-9727 стр.99 - стр. 103 Механика 

на Машините, година XXVI, книга 1, 2018 

 

Корабните котелни уредби (ККУ) на нашето столетие ще  бъдат с висока 

надеждност, понижен разход на енергия, оптимизирани параметри от екологична 

гледна точка, високо ниво на автоматизация и управление. Екологичността, 

мощността и производителността на ресурсите, достъпната цена и начина на 

използване им ще бъдат приоритет в развитието им. Съвременните и бъдещи 

котелни уредби ще могат да се конфигурират, контролират и управляват от 

разстояние. Стремежът от една страна към програмно оптимизиране и 

актуализиране на версиите на приложния софтуер към блока за управление, ще даде 

възможност за „нулево администриране“, от компанията производител или 

експлоататор. А от друга страна, корабната уредба ще може  функционира както в 

автономен режим, така и в локалната и глобалната мрежа. В съвременните кораби 

наличието на надеждна и автоматизирана ККУ е свързано с необходимостта от 

излизане извън рамките на съществуващата система от стандарти. Работата на 

конструкторите  едновременно по вътрешното усъвършенстване на утилизиращи 

елементи и външни ефективни технически решения за до котелна обработка на 

вода, подготовка на горивния процес и отговаряне на нормите за замърсяване на 

околната среда са само малка част от обхвата и техните функции. 

 

19) Бакалов И., "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРАНЕТО И 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА КОРАБНИТЕ КОТЕЛНИ УРЕДБИ“ ЧАСТ II, Дни на 

механиката във Варна на 09.2018 – Варна, ISSN: 0861-9727 стр.104 - стр. 107 

Механика на Машините, година XXVI, книга 1, 2018 

 

Тази статия е продължение на Част I, където са дадени съвременните 

тенденции в проектирането и реализирането на корабните котелни уредби. 

Съществен е и въпросът за конструктивните нововъведения при котелните 

системи, включващи едновременно вътрешно усъвършенстване на утилизиращи 



елементи и външни ефективни технически решения за докотелна обработка на вода, 

подготовка на горивния процес и др. Актуалността от обзора на съвременните 

тенденции в проектирането и реализирането на корабните котелни уредби се 

определя от широкото им приложение и настоящата икономическа обстановка на 

растящи екологични изисквания в морския транспорт. 

 

20) ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА 

ПРОГРАМА 

(Advanced Training in Fire Fighting ) 

Автори: Румен Жечев Стоянов, Ивайло Данков Бакалов 

Година на издаване: 2014 

Издателство: Издателски център на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" 

ISBN: 978-954-8991-76-6 

 

Програмата на ВВМУ ,,Н. Й. Вапцаров“ за настоящия квалификационен курс е 

разработена на базата и в съответсвие с изискванията на Национални стандарти за 

провеждане на обучение в курс ,, Advanced Training in Fire Fighting“, одобрени от ИА 

,,Морска администрация“ и в съответствие с: IMO, Model Course 2.03; STCW 95 (Section A-

VI/3). Има три основни международни документа, касаещи конкретно морската 

противопожарна безопасност: Конвенцията "SOLAS" 1974 с допълненията и Конвенцията 

" STCW "78, както е изменена, кодексът към нея и Директива 106 от 2008 г. на Европейския 

съвет. Конвенцията "SOLAS" 1974 с допълненията си обхваща много области на човешката 

дейност на море, имайки за главни цели опазването на човешкия живот и здраве на море и 

опазването на околната среда. В нея има описани подробни правила за предпазване от 

пожари, за откриване и гасене на пожари и за цялото противопожарно оборудване на 

кораба или морско съоръжение. Конвенцията " STCW " 95 и кодексът към нея и Директива 

106 на ЕК от 2008 година задължават със законови правила морските администрации на 

всички страни-членки и корабите под техен флаг да изискват високо ниво на обучение и да 

проверяват придобитите умения и готовността на морските лица, особено в 

противопожарната област. В допълнение към горните два международни документа 

националните морски администрации имат собствени правила и изисквания към 

противопожарното оборудване и морските лица, но международните са приети за 

национални и имат силата на минимален стандарт от изисквания. Учебните цели на този 

курс на обучение са: 

- Контролът на противопожарни операции на борда на корабa;  

- Организиране и обучение на членове от екипажа при борба с пожари;  

- Инспекция и обслужване на системи за откриване и потушаване на пожари и 

противопожарното оборудване; 

- Проучване и съставяне на доклади за  инциденти, при които има пожар. 

 

21) Тестове за самоподготовка за изпитите на Изпълнителна агенция Морска 

администрация за шеф (главен) и втори механик 

Автори: Румен Жечев Стоянов, Ивайло Данков Бакалов 

Издателство: Е-ЛИТЕРА СОФТ  

Година на издаване: 2012  

ISBN: 978-954-2912-27-9 

 

Тестове за самоподготовка за изпитите на Изпълнителна Агенция "Морска 

Администрация" (ИАМА)  за шеф (главен) и втори механик. Въпросите са от актуалната 

база данни на Морска администрация. В този раздел ще разполагате с тестове за 

правоспособностите "корабен главен механик",  "корабен вахтен механик" по функциите 

"Морско инженерство", "Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за 



управление", "Техническо поддържане и ремонт",  "Управление и експлоатацията на кораба 

и грижа за лицата на борда" – всичките са на ниво "Управленско". 

 

22) „Ръководство за оценка и управление на риска за капитани и корабни механици“ 

Автори: Румен Жечев Стоянов, Ивайло Данков Бакалов 

Година на издаване: 2013 

Издателство: АКВАПРИНТ - ВАРНА 

ISBN: 978-954-92824-4-3 

 

Оценката на риска е крайъгълният камък на европейския подход за превенция на 

трудови злополуки и болести. Съществуват добри основания за това. Ако процесът на 

оценка на риска – стартът на подхода за управление на безопасността и здравеопазването 

– не бъде направен добре или изобщо не бъде направен, едва ли ще могат да бъдат 

определени подходящи превантивни мерки или да бъдат изпълнени. Ежегодно милиони хора 

в ЕС биват наранявани в работата или тяхното здраве се уврежда сериозно на работното 

място. Ето защо оценката на риска е толкова важна, тъй като е ключ за здравословни 

работни места. Оценката на риска е динамичен процес, който позволява на предприятия и 

организации да изпълняват изпреварваща политика на управление на рисковете на 

работното място. По тези причини е важно всички предприятия да извършват редовни 

оценки. Правилната оценка на риска включва, редом с други неща, да сме сигурни, че са 

отчетени всички значими рискове (не само непосредствените или очевидните), проверка на 

ефективността на приетите мерки за безопасност, документиране на резултатите от 

оценката и редовен преглед на оценката, за да се поддържа актуална. Най-важното 

европейско законодателство, което е значимо за оценката на риска, е Рамкова директива 

89/391. Тази директива е пренесена в националното законодателство. Държавите-членки 

имат обаче право да въвеждат по-строги разпоредби за защита на своите работници. В 

началото на 90-те години в Морския Институт във Великобритания започва да се говори 

не само за оценка на риска, но и за управление на риска на море.  Принос в тази насока дава 

професор Костас Граменнос (публикация от 2011г.: 65-та позиция сред 100-те най-

влиятелни мъже в морската индустрия, той е сред най-добрите специалисти в 

тънкостите на финансирането в корабната индустрия, професор в Cass Business School и 

според Lloyd’s List неговото присъствие между най-влиятелните хора в морския бизнес е 

абсолютно оправдано, поради академичния му принос). В годишната си лекция през 1994 г., 

озаглавена “Financing International Fleet”- “Финансиране на международното 

корабоплаване“, подчертава, че банките, които не извършили оценка на риска при 

финансиране на корабоплавателните компании, са претърпели сериозни загуби. 

 

23) „Ръководство за практически задачи - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА 

БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА“ 

Автори: Румен Жечев Стоянов, Ивайло Данков Бакалов 

Година на издаване: 2013 

Издателство: АКВАПРИНТ - ВАРНА 

ISBN: 978-954-92824-9-2 

 

Цялостната организация при гасене на пожар на борда на кораба се състои от 

няколко тима, като отговорността и ръководенето на операцията е изцяло на капитана. 

Въпреки че задълженията на екипажа  варират за различните кораби, обикновено старши 

помощникът отговаря за дейността на тимовете в местата за настаняване на екипажа и 

пасажерите и на палубните пространства, а главният инженер е отговорен за операциите 

в и около машинното отделение. Екипажът е разделен на различни отбори като тим за 

гасене на пожар, тим за машинното отделение, технически  тим и такъв, осигуряващ 

първа помощ. Организацията и юрисдикциите на бреговите дейности  варират за 



различните държави и може да включват цивилни или военни органи за спешни случаи. 

Начинът, по който хората се справят с тази операция, ще зависи и от това дали корабът е 

в открито море или в пристанище. Местните власти обикновено ангажират 

противопожарна охрана, която оказва необходимата помощ в пристанища. Пожарите в 

морето обаче изискват много по-голяма организация, която може да включва помощ от 

влекачи за борба с пожар и транспортиране на екипаж, пожарогасителна техника и 

оборудване, транспортирано от различни станции в района. Такива операции се 

координират от множество юрисдикции  и нива. Планирани начини на действие или 

процедури, които имат за цел да помогнат и доведат инцидента до най-добрия възможен 

резултат, са задължителни на всички кораби. Това включва поставянето и координация на 

екипажа  по начин, увеличаващ  способността им да се справят с положението. Тези 

процедури включват: 

- предупреждаване за възникнал пожар; 

- инструкции в случай на аларма; 

- действия при конкретно  спасяването на човешки живот; 

- използване на „emergency escape breathing device“; 

- ограничаване на пожар; 

- използването на противопожарните врати, гасене на пожара. 

 

24) Корабни котли 

Автори: Ивайло Данков Бакалов 

Година на издаване: 2016 

Издателство: СТЕНО 

ISBN: 978-954-449-883-2 

 

Учебникът „Корабни котли“ е написан в съответствие с учебните програми във 

Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. В него е събран, методически 

правилно подреден и изложен по достъпен начин, учебният материал по изучаваната 

дисциплина, кореспондиращ с дисциплините Физика, Висша математика, Термодинамика, 

Механика на флуидите, Теоретична механика, Машинни елементи и Корабни дизелови 

двигатели.  Учебният материал осигурява дисциплините Експлоатация на корабните 

енергетични уредби, Автоматично регулиране и управление на корабните енергетични 

уредби и Техническо обслужване и ремонт на кораба. В глава първа са разработени основни 

въпроси от общото  устройство на корабните котли и понятия, свързани с тях, 

утилизационни парни котли и схеми на утилизационни уредби. Глава втора е посветена на 

смесообразуването и горенето, където са разгледани теоретични аспекти от теорията на 

горене и подробен анализ, описание, приложение на различните видове горелки, използвани 

при котлите. В глава трета са разгледани методите за обработка на котелната и 

питателната вода, съответстващи и приложими в корабни условия. Глава четвърта е 

посветена в теоретичен аспект на конструктивните елементи на котлите, а в практичен - 

на конкретни схеми и конструкции, използвани по корабите. Представени са различните 

режими на работа и дейности, свързани с обслужване на котлите, както и широко 

приложими инструкции към тях. Към четвърта глава се дават и основни насоки при 

освидетелстване и ремонт на котлите, характерни неизправности, аварии и повреди в 

кораните котли, практически насочени способи за тяхното откриване, недопускане и 

предотвратяване. В учебника са включени много схеми, примери, инструкции и фигури за 

онагледяване, необходими за задълбоченото усвояване на излагания материал, което го 

прави удобен за самостоятелно изучаване. 
 


