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Резюме: В статията са представени резултатите от създаването и 

функционалните възможности на интегрирана информационна система за 

поддръжка управлението на бреговата зона за осъществяване на оперативен 

екологичен мониторинг в морските акватории и транспортни коридори. Системата е 

изградена чрез прилагането на обектно-ориентиран анализ и обектно-ориентирано 

проектиране, което позволява към нея с лекота да бъдат интегрирани данни от 

допълнителни сензори и други информационни системи. Анализирани са 

функционалните възможности на системата по отношение на поддържаните от 

Европейската агенция по морска безопасност морски информационни системи и 

възможността за тяхната поддръжка с оперативни данни в интерес на опазването 

на морската екология. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните години глобалните търговски връзки и развитието на 

световната търговия, енергийните пазари, опасенията по отношение на изменението на 

климата и заплахите за сигурността подчертаха значението на морския транспорт за 

просперитета на Европа и нейните граждани. Тъй като над 80% от световната търговия 

се извършва по море, морският транспорт остава гръбнакът на международната 

търговия [1]. Корабоплаването представлява една от най-големите експортни 

индустрии в Европа, предоставяйки услуги за морски превози между Европа и 

останалия свят. Свързаната заетост в морските транспортни дейности в Европа възлиза 

на 1,5 милиона души. Около 70% от свързаните с корабоплаването работни места са 

разположени на сушата - в корабостроенето, науката, инженерството, електрониката, 

обработката на товари и логистиката [1]. 

Според третото изследване на Международната морска организация 

(International Maritime Organization - IMO) за емисиите на парникови газове, морският 

транспорт емитира около 1000 милиона тона CO2 годишно и е отговорен за около 2,5% 

от глобалните емисии на парникови газове. В зависимост от бъдещото развитие на 

икономиката и енергетиката се предвижда, че емисиите от корабоплаването ще 

нараснат между 50% и 250% до 2050 г. [4]. 
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РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ 

Главна дирекция "Действия по климата" на Европейската комисия (European 

Commission’s Directorate General for Climate Action) възложи на Европейската агенция 

по морска безопасност (European Maritime Safety Agency - EMSA) да разработи система 

за мониторинг и докладване на данни за емисиите на СО2, годишния разход на гориво и 

други параметри на енергийната ефективност [2]. През март 2016 г. бе подписано 

четиригодишно споразумение за сътрудничество между двете страни, в което се 

описват доставките на ефективни от гледна точка на разходите услуги, основаващи се 

на използването на съществуващата инфраструктура и поддържащи договорености, 

както и доказани концепции и експертни познания [2]. 

Информационната система се нарича Thetis-MRV и стартира на 07 август 2017 

година, отбелязвайки първата от няколкото стъпки в усилията на ЕС да включи сектора 

на морския транспорт в цялостната си политика за намаляване на емисиите на 

парникови газове (вж. Фиг. 1). Системата ще даде възможност на компаниите, 

отговорни за експлоатацията на големи кораби, които използват пристанища на ЕС, да 

докладват за своите емисии на CO2, както се изисква от закона  от 1 януари 2018 г. 

съгласно Регламента на ЕС (EU Regulation 2015/757) за мониторинг, докладване и 

проверка [3]. Очаква се този ход да насърчи приемането на мерки за намаляване на 

емисиите на парникови газове в морския сектор, тъй като данните за емисиите ще 

бъдат публикувани и актуализирани ежегодно. 

 
 

Фиг. 1 Информационна система Thetis-MRV [11] 

 

През 2016-та година EMSA проведе обществена поръчка за избор на 

производител на безпилотни летателни апарати за реализиране на пилотен проект за 

измерване на вредните емисии в близост до корабните димоходи в реално измерение на 

времето [5, 6, 7]. На фигура 2 са показани безпилотните летателни апарати (БЛА), с 

които ще се извършва оперативен мониторинг в морските акватории с радиус до 100 

километра. БЛА са оборудвани със сензори за анализ на съдържанието на SO2 и CO2. 

Подобна услуга ще се предоставя и на пристанищните власти чрез използването на по-

малки безпилотни системи. 
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Фиг. 2 Безпилотни летателни апарати на фирмата Martek Marine 

 

В допълнение БЛА ще се използват за извършване на операции по подпомагане 

на дейности по граничен контрол, операциите за търсене и спасяване, наблюдение за 

замърсяване с нефтени продукти, както и разкриването на незаконен риболов и трафик 

на наркотици и хора. 

На практика голяма част от събираните от БЛА данни ще захранват освен Thetis-

MRV и още информационни системи на EMSA свързани с екологичния мониторинг и 

проследяването на корабния трафик. Графичният потребителски интерфейс (GUI) на 

SafeSeaNet Ecosystem (Фиг. 3) е общият уеб интерфейс, предоставящ достъп до 

морските приложения и набори от данни на EMSA, включително SafeSeaNet (SSN), 

Интегрирани морски услуги (Integrated Maritime Services – IMS), Идентификация и 

проследяване на дълги разстояния (Long-range identification and tracking – LRIT) и 

CleanSeaNet (CSN) [11]. 

 

 
 

Фиг. 3 SafeSeaNet Ecosystem Graphical User Interface [11] 

 

Информационната система CleanSeaNet (CSN) е сателитна система за откриване 

и проследяване на нефтени разливи върху морската повърхност на европейските води 

[8]. Системата се поддържа от Европейската агенция по морска безопасност и 

предоставя набор от подробни сведения, включително сигнали за разливи на петролни 

продукти до държавите-членки, бързо предаване на наличните сателитни изображения 

и позиции на нефтените петна. Правното основание за създаването и развитието на 
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системата е Директива 2005/35/ЕО (по-късно изменена с Директива 2009/123/ЕО) 

относно замърсяването от кораби и въвеждането на санкции, включително наказателни 

санкции за престъпления свързани със замърсяване [9]. На Европейската агенция за 

морска безопасност е възложено да работи съвместно с държавите-членки за 

разработване на технически решения и предоставяне на техническа помощ във връзка с 

прилагането на настоящата директива при извършване на дейности като проследяване 

на замърсяванията чрез сателитено наблюдение (вж. фиг. 4) [8]. 

 
 

Фиг. 4 Информационна система за мониторинг за замърсяване с нефтени продукти CleanSeaNet 

 

SafeSeaNet е информационна система за мониторинг и управление на корабния 

трафик, създадена с цел да подобри: Морската безопасност; Пристанищната и морската 

сигурност; Защита на морската среда; Ефективност на морския трафик и морския 

транспорт [10]. 

Тя е създадена като мрежа за обмен на морски данни, свързвайки морските 

власти от цяла Европа. Дава възможност на държавите-членки на Европейския съюз, 

Норвегия и Исландия да предоставят и получават информация за кораби, движения на 

кораби и опасни товари. Основните информационни елементи, които са интегрирани в 

системата и са достъпни за потребителите, са [10]: данни от системите за автоматична 

идентификация на корабите (Automatic Identification System - AIS); архивирани данни 

за корабния трафик (в продължение на няколко години); допълнителна информация от 

системите за автоматична идентификация на корабите (например: позивна, номер, 

флаг, размери, курс, скорост, местоназначение и тип кораб); очаквани/действителни 

часове на пристигане/заминаване; данни за опасните товари превозвани на борда; 

информация за инциденти свързани с безопасността на кораба; информация за 

инциденти свързани със замърсяването, които засягат кораба; данни за отпадъците, 

пренасяни на борда/за разтоварване (от юни 2015 г.); информация за сигурността на 

кораба (от юни 2015 г.); информация за местонахождението на танкери; информация за 

местонахождението на кораби, които не се допускат в пристанища на ЕС; цифрови 

данни на инфирмационни слоеве за електронни карти (съдържащи информация за 

дълбочините, помощни навигационни средства, схеми за разделно движение, котвени 

стоянки, местоположения на AIS базови станции и др.). 
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Фиг. 5 Информационни слоеве, функционалности и услуги на SafeSeaNet [10] 

 

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА БРЕГОВАТА ЗОНА ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ 

НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 

През 2016-та и 2017-та година, с подкрепата на финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (EEA Grants) във Висшето военноморско 

училище „Н. Й. Вапцаров“ беше изградена Интегрирана информационна система за 

поддръжка управлението на бреговата зона. При изграждането на системата беше 

приложен обектно-ориентиран анализ и обектно-ориентирано проектиране [12]. 

Разработката на информационната система се базира на три взаимносвързани различни 

модели, които описват различни нейни страни: функционален модел, който описва 

функционалността на системата от гледна точка на потребителите; обектен модел, 

който описва елементите на структурата на системата като отделни обекти и техните 

характеристики - атрибути, връзки и операции; динамичен модел, който описва 

вътрешното поведение на системата. Различните модели са представени чрез 

съответните unified modeling language (UML) диаграми [13]. Диаграмите на класовете 

представят статичната структура на системата – обекти, операции и връзки. Диаграмите 

на взаимодействието, диаграмите на състоянието и диаграмите на дейността описват 

взаимодействията между обектите и промяната на тяхното състояние [12]. 

По своята същност, информационната система представлява морска географска 

информационна система, с възможност за интегриране и визуализиране на статични и 

динамични геопространствени данни под формата на различни информационни слоеве 

(вж. фиг. 6). 

По своята функционалност ситемата се отличава със следните възможности: 

 добиване, обработка, визуализиране и съхраняване на потоци от данни от 

автоматизирани сензори и системи за измерване на: хидроморфологични показатели на 

морската среда (напр. посока и скорост на повърхностни и дълбоководни морски 

течения); физикохимични показатели на морската среда (напр. съдържание на pH, 

хлорофил А, разтворен кислород, температура и електропроводимост на водата и др.); 

посока и скорост на вятъра, температура на въздуха, атмосферно налягане, слънчева 

радиация и др.; специфични замърсители (напр. нефтопродукти, цинк, мед, арсен, 

алуминий и др.); замърсители на въздуха (CО2, SO2 и др.); 

 добиване, обработка, визуализиране и съхраняване на данни от ситеми за: 

визуален технически контрол на морската повърхност (във видимия и в инфра-

червеният диапазон); радиотехнически контрол на морската повърхност 
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Фиг. 6 Функционална схема и информационни слоеве 
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радиолокационни станции за наблюдение); автоматична идентификация на корабите 

(AIS); автоматична идентификация на въздухоплавателните средства (ADS-B); 

 визуализиране на информационни слоеве със статична информация, като: 

батиметрични карти; дълбочинен геоложки строеж; граници на изключителната 

икономическа зона (ИИЗ) на Р България; граници на териториалното море на Р 

България; граници на вътрешните води на Р България; райони за извършване на 

икономическа дейност в ИИЗ (за проучване и добив на нефт и природен газ); райони с 

военно предназначение; защитени райони от системата Натура-2000; точки за 

осъществяване на екологичен мониторинг на повърхностни води; карта с координати и 

имена на потънали кораби; система за разделно движение на корабите по Българското 

черноморско крайбрежие; райони за зставане на котва; райони забранени за плаване; 

райони за принудителен престой на кораби; 

 визуализиране на информационни слоеве с данни от системата за 

дистанционен мониторинг на Земята Sentinel-1 и Sentinel-2; 

 визуализиране на информационни слоеве със сателитни спектрални и 

метеорологични данни от системите MODIS, TERRA и AQUA; 

 визуализиране на информационни слоеве за нефтени разливи; 

Информационната система е осигурена със софтуерни лицензи за последните 

към датата на подготовка на тази статия версии на софтуерните продукти MatLab и 

ArcGIS. Към двете софтуерни среди за закупени допълнителни модули и инструменти 

за обработка на сигнали, снимки, видео, геопространствени данни, сателитни, видео- и 

термо-изображения, и морски електронни карти [14], като по този начин се осигурява 

възможност за разработване на собствени алгоритми и софтуерни пакети за научни 

изследвания на постъпващите данни и прилагане на различни методи за визуализация 

на крайните резултати. 

 

ЗКЛЮЧЕНИЕ: 

Използваният подход за обектно-ориентирано проектиране позволява към 

Информационната система за поддръжка управлението на бреговата зона с лекота да 

бъдат интегрирани данни от допълнителни сензори (например: морски изследователски 

буйове, дълбоководни сензорни мрежи, метеорологични балони) и данни от други 

информационни системи (например: NAVTEX, метеорологични данни от мрежата на 

Световна метеорологична организация, метеорологични данни от кораби на море, чрез 

автоматизирано приемане на код SYNOP и др.). Общата функционалност на 

създадената система напълно кореспондира с функционалностите на визираните 

информационни системи на Европейската агенция по морска безопасност, като в 

отделни случай дори ги превъзхожда (например, чрез информационния слой за контрол 

на въздушния трафик над морските акватории и чрез възможността за дистанционно 

термално заснемане на обекти на морската повърхност и предаване на термограмите 

към информационната система).  

Друго предимство на създадената във Висшето военноморско училище 

Информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона е, че освен за 

екологичен мониторинг, контрол на корабоплаването и въздухоплаването, тя е 

приложима и за всички дейности, свързани с превенцията и борбата с нефтени разливи 

в морския транспорт. Специализариният информационен слой за нефтени разливи 

визуализира местоположението на нефтеното петно и прогноза за неговата траектория 

на движение и разпространение на база на текущите данни за силата и посоката на 

морските течения, силата и посоката на вятъра и температурата на морската вода. 
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Abstract: This article represents the results of creating and functionalities of an integrated 

informational system in support of coastal zone management (IISSCZM) for operational 

ecological monitoring implementation in the European maritime areas and transport 

corridors. The system is built using object-oriented analysis and object-oriented design, 

allowing it to easily integrate data from additional sensors and other information systems. 

The functional capabilities of the system in relation to the maritime information systems of 

European Maritime Safety Agency (EMSA) and the possibility of their maintenance with 

operational data in the interest of the protection of marine ecology are analyzed. 

The overall functionality of the created system fully corresponds to the functionalities of 

the maritime information systems of the EMSA and in some cases even exceeds them (for 

example, through the information layer on air traffic control over maritime areas and the 

possibility of remote thermal imaging on the sea surface objects and transmission of 

thermograms to the information system for post processing and analysis). 

Another advantage of the IISSCZM, established in the Nikola Vaptsarov Naval Academy, is 

that, in addition to environmental monitoring, navigation and aviation control, it is also 

applicable to all activities related to the prevention and oil spill response in maritime 

transport. The special oil spill data layer visualizes the location of the oil spill and forecasts 

for its trajectory of motion and distribution based on current data on the strength and 

direction of the sea currents, the strength and direction of the wind and the temperature of the 

sea water. 
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