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 УВАЖАЕМА ГОСПOЖО ВАСИЛЕВА, 

 

 Морският квалификационен център (МКЦ) на Технически университет- Варна провежда 

курсове на морски лица съгласно изискванията на ИА“Морска администрация“, Международната 

конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците –  STCW’78, както 

и на специфични морски подготовки по изискване на корабособственици. От учебната 2017/ 2018 Центъра 

започна подготовката, организацията и провеждането на факултативни дисциплини на студентите от 

специалности „Корабоводене“, „КММ“ и „ЕОК“. 

Общият брой на видовете предлаганите курсове към настоящият момент е 21. 

1. Дейности на МКЦ. 

1.1.Проведени курсове за периода 01.01.2017 -16.03.2018. 

Общият брой проведени курсове през периода е 40, като разпределението е съгласно 

приложената диаграма. 
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ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРСКИ …
ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУКТОРИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ   И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ С …
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННА СТАНЦИЯ И …

КОРАБЕН РАДИООПЕРАТОР ОБЩА КАТЕГОРИЯ ЗА СМСББ
ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, …

ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
EКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИ КОРАБНИ СИСТЕМИ ЗА …
УМЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИ ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЩИ …
ИНСТРУКТОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ …

ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ
МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТАТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-…

брой проведени курсове



Най-голям дял заема курс „ Корабен радиооператор обща категория“ - 9бр., което представлява 

23% от общия брой организирани курсове за периода. 

В сравнение с 2016г. броя на организираните курсове  значително е намалял, като основна причина 

за спада е, че към 31.12.2016г. завърши крайния срок в който всички морски лица трябваше да преминат 

допълнителните подготовки/ курсове изисквани от промените на Международната конвенция STCW’78. 

Разпределението на участниците в курсовете за периода е както следва: 

Общият брой участници в проведените курсове е 307, от които 155 са студенти. 

 

 

 

 
 

1.2.Разработени програми за периода. 

През периода са разработени следните нови програми: 

- Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари ; 

- Медицински грижи на борда на кораба; 

- Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен; 

- Елементарни познания за сигурността на кораба; 

- Допълващ курс 708. 

Поради промени в националните стандарти за обучение сме актуализирали следните програми: 

- Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари; 
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- Корабен радиооператор обща категория за СМСББ. 

1.3.Извършени проверки за съответствие и издадени заповеди от ИА“Морска администрация“ за 

провеждане на следните курсове: 

-  Елементарна първа помощ; 

- Лична безопасност и социални отговорности; 

- Техники за оцеляване на море; 

- Пожарна безопасност и борба с пожари; 

- Медицински грижи на борда на кораба; 

- Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари; 

- Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз; 

- Допълващ курс 7.08 (очакваме издаване на заповед за разрешение до края на м. Март); 

1.4. Извършена проверка за одобряване на GMDSS симулатор (очакваме издаване на заповед за 

разрешение до края на м. Март). 

1.5. Извършени проверки за контрол на обучение по време на провеждане на курсове за специална 

и допълнителна проверка. Няма констатирани забележки от инспекторите на ИАМА. 

1.6. Нова дейност за МКЦ е подготовката, организацията и провеждането на факултативни 

дисциплини на студентите от специалности „Корабоводене“, „КММ“ и „ЕОК“. До момента са проведени 

10 бр. модули (курсове) с общ брой участници по всички модули- 335. 

1.7. Разработен е „Правилник за дейността на Морски Квалификационен Център“. 

  

2. Материална база. 

За периода е закупено материално оборудване със средства на МКЦ за провеждане на следните 

курсове: 

- Лична безопасност и социални отговорности; 

- Техники за оцеляване на море; 

- Пожарна безопасност и борба с пожари; 

- Медицински грижи на борда на кораба; 

- Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари; 

- Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз. 

 

3. Тренажори (симулатори) 

През 2017г. е извършен преглед на състоянието на симулаторите закупени от “VSTEP”, като е 

издаден доклад за състоянието им. При всички има необходимост да се подменят части от хардуера. 

Искам да отбележа ,че в нито един нормативен документ не указано, че във всеки момент софтуера трябва 

да е последна версия. 

На 13.09.2017г е подписан е договор за поддръжка с VSTEP с валидност 1 година, за 6 бр. десктоп 

навигационни симулатора и 5 бр. десктоп машинни симулатори. 

Закупен е годишен лиценз за симулатор “Vox Maris GMDSS Simulator”. На 15.03.2018г. 

преминахме проверка от ИАМА и очакваме до края на м. март да получим заповед за одобрение на 

симулатора. 

 

4. Международни тенденции в пазара на труда при морските лица. 

Ще представя извадка от доклада „Manpower 2015“ (последно издание) на BIMCO (The Baltic and 

International Maritime Council) и ICS (International Chamber of Shipping ), която представлява цялостна и 

актуализирана информацията по отношение на работната ръка в морската индустрия в световен мащаб. 

4.1.Състояние на търсенето и предлагането на морски лица през 2015 г. 

Приблизителните оценки, изготвени за доклада за 2015 г., показват, че глобално предлагане на морски 

лица е за около 1 647 500 , от които приблизително 774 000 офицери и 873 500 души рейтинги, а светов- 

ното търсене на морски лица е около 1 545 000 , като индустрията изисква приблизително 790 500 офицери 

и 754 500 рейтинги. Ситуация през  2015г. на предлагане и търсене е с недостиг на 16 500 офицери и 

излишък от 119 000 рейтинги, или с общ излишък от 102 500 морски лица. 

 



 

 

 

4.2. Очаквано бъдещо търсене и предлагане на морските лица на пазара на труда. 
Основна прогноза за бъдещото съотношение между търсенето и предлагането се изчислява въз основа на 

информацията и данните получени от доклада за 2015 г. Докладът също така представя девет други 

възможни бъдещи сценария (някои от тях са от страна на търсенето и някои от предлагането), които могат 

да повлияят на бъдещата морска работна сила, по-специално на световното предлагане и търсене на 

офицери. Основната прогноза е, че световното предлагане на офицери ще нараства стабилно, но ще 

бъде изпреварвано от нарастващото търсене на офицери. 

Докладът от 2015 г. показва, че прогнозният ръст на световния търговски флот през следващите десет 

години и неговото очаквано търсене на моряци, вероятно ще продължи тенденцията за цялостен недостиг 

на доставчици на офицери. Това е въпреки подобрените нива на наемане и обучение и намаляването на 

процента на отказалите се от морска кариера офицери в миналите години. 

Ситуация с морския потенциал на работната сила и бъдещите перспективи показват, че промишлеността 

и съответните заинтересовани страни не би трябвало да очакват, че в бъдеще ще има изобилие от 

квалифицирани и компетентни моряци без да има съгласувани усилия и мерки за справяне с ключови 

проблеми на работната сила. От решаващо значение е да се насърчи кариерата в морето,да се подобри 

морското образование и обучение в световен мащаб, да се обърне внимание на запазването на 

морските лица и да се продължи мониторинга на световното търсене и предлагане на моряци. 

От диаграмата се вижда, че прогнозирания недостиг на офицери за 2020г. ще бъде 92 000, а 

за 2025г. недостига ще достигне 147 500 души. 

 



 
 

 

5. Цели за 2018г. 

След крайния срок (31.12.2016г.) за снабдяването на морските лица със сертификати съгласно 

последните изменения на Международна конвенция STCW’78, търсенето на курсовете: BTRM, ECDIS, 

ETRM, OMAMA, HV, SSO, DSD е епизодично (само лица решили да ревалидират правоспособност или 

студенти обучаващи се по старите програми).  

5.1. Подготовка на програми за обучeние за курсове: 

- корабен радиооператор обща категория за СМСББ- опреснителен; 

- обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма; 

- основна подготовка по морска безопасност- опреснителен; 

- подготвителен курс за явяване на изпит за управленско ниво- палуба; 

- подготвителен курс за явяване на изпит за управленско ниво- машина; 

- допълващ курс 7.01; 

- допълващ курс 7.02. 

5.2. Проучване на пазара за търсенето на курсове, изисквани от корабособственици, които не са 

задължителни по конвенция STCW’78 (пр. ECDIS- type specific, tug master и др.), съобразено с 

възможностите за провеждането им. 

5.3. Изграждане на противопожарен полигон на територията на ТУ- Варна. От ключово 

значение е провеждането на курсове „Основна подготовка по морска безопасност“ и съответния 

опреснителен курс. В момента ползваме полигона на Варненска Морска Гимназия, което създава 

неудобства и изцяло сме зависими от техния график за ползване. 

 

6. Проблеми за разрешаване. 

6.1. При провеждането на факултативните дисциплини на студентите от специалности 

„Корабоводене“, „КММ“ и „ЕОК“ сериозен проблем се оказа присъствието. Съгласно изискванията на 

Наредба №6 за компетентност на морските лица в РБ, участните в курсовете трябва да имат минимално 

присъствие 90% от продължителността на курса за да приключат успешно курса и в последствие да им 

бъде издаден сертификат. 



 Отчитайки горното и с оглед постигане на по-добра организация, предлагам в учебните планове 

на трите регулирани специалности да се предвиди едноседмичен времеви прозорец, през който да се 

проведе съответната факултативна дисциплина. Тази седмица трябва да е след последния срок за плащане 

на таксите за обучение на студентите от горните специалности, т.к. организацията стартира след като е 

налична информацията за студентите заплатили съответните такси. 

6.2. До изтичане на споразумението с VSTEP  през Септември 2018г.  за поддръжка на тренажорите 

е необходимо да се подпише ново споразумение за поддръжка, като се добави минимум още един 

навигационен симулатор– 360 0  или 1200  с оглед използването му за обучение в подготовки: BTRM, Ships 

Handling, Tug Master, подготвителен курс за явяване на изпит за управленско ниво- палуба и т.н. 

6.3. Необходимо е наемане и обучаване на техническо лице за поддръжка на тренажорите; 

6.4. Необходимо е отделяне на финансови средства за рекламна кампания за популяризиране 

дейността на МКЦ. Дейността на Центъра до сега никога не е рекламирана. 

 

 

С уважение, 

 

 

к.д.п. инж. Мартин Нухов 

Ръководител на Морски квалификационен център  

при Технически университет- Варна 

  

  

 
 

       

 

 

 

 


