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Анотация:

В

статията

се

разглеждат

проблеми,

свързани

с

образованието и обучението на специалистите от Морската транспортна
система по управлението и реакцията при кризи. Прави се опит да се
разкрият особеностите на обучението на морски персонал. За да се разрешат
несъответствията, се дават обосновани предложения. Тяхната цел е да се
подобри цялостното обучение по лидерство и необходимото образование за
изпълнение на управлението на кризи, което изисква качествата на добър
администратор и лидер. Популяризира се идеята да се открият магистърски
курсове за решаване на проблемите, дискутирани чрез съвместните усилия
на Военния колеж, Военноморската академия и подкрепата на други
университети.
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Abstract: The article addresses issues related to the education and training
of maritime transport system specialists in crisis management and response. An
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attempt is made to reveal some of the peculiarities of maritime personnel training.
Several substantiated suggestions are made to resolve discrepancies. Their goal is
to improve the overall leadership training and the necessary education to
implement crisis management, which requires the qualities of a good
administrator and leader. Promoted is the idea to start Masters’ courses to solve
the problems discussed through the joint effort of the Defense College, the Naval
Academy and the support of other universities.
Key words: crisis management, education, risks, maritime transport
system, training, safety, sea, security

В

морската

транспортна

система

(МТС)

и

обслужващата

я

инфраструктура, обучението за действия в условия на кризи обхваща
подготовката на: ръководните кадри; аварийните мениджъри, техническите
специалисти по поддържане на специалната техника и съоръжения,
тактическите единици и изпълнителския персонал, и специализираните
структури и средства. Най-общо то включва предварителна подготовка,
сертифициране, допуск за работа, както и периодични проверки за нивото на
практическите умения.
Професионалното изграждане на всички категории специалисти от
МТС за действия в условия на кризи се базира на изискванията на
международните

морски

конвенции

и

методология,

заимствана

от

Военноморските сили. Получаването на необходимите знания, умения,
морални качества и готовност за посрещане предизвикателствата на
кризисните интервенции е резултат от съчетаването на продължителна
специализирана, психологическа и техническа подготовка, осъществявани в
условията на специфичен учебен процес и адекватна на него среда.
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Основните усилия се съсредоточават върху запознаване в нужния обем
с теорията на кризите, процеса за аварийно планиране, стандартните
техники, тактики и процедури, правилата за развръща на средства, техните
оперативни способности, организацията на системата за командване и
контрол и начините на използването им.
В основата на практическата подготовка стои ситуационното обучение,
което повишава реализма в учебния процес и дава ценен опит по управление
на кризите. То е особено подходящо за ръководните кадри, т.к. в него се
използват методи и форми, които се обединяват с научното изследванe и
дават възможност за тестване на планове, за извличане на поуки от взетите
решения, за подобряване нивото на готовност, за проверка на нови
оперативни концепции или защитни стратегии. Обикновено се провежда във
“виртуална среда”, която може да се създаде на базата на специално
разработени

симулатори

съществуващите.

или

Всъщност

чрез

новите

функционално
технологии,

интегриране

осигуряват

на

такива

възможности в С4I-системите, които имат режим за интерактивни
симулации в реалния мащаб на времето или при високи темпове на
проиграване.
За подготовката в МТС са подходящи ситуационни игри, учения,
тренировки, провеждани в традиционния им вид или като компютърно
подпомагани. Най-ефикасни са ученията със сили, но реалностите налагат да
се обръща по-особено внимание на сравнително по-евтините и лесни за
организиране форми.
Ситуационните игри са форма за практическа подготовка на
ръководителите, експертите и някои длъжностни лица. Като правило те
предшестват ученията и са подходящи за изследвания, експерименти или
тестване на концепции, методики и нови организационни или управленчески
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структури. Те са задължителен елемент от оценка на приетите планове и
удобна форма за проиграване на разработените варианти за използване на
силите. Имат много голям потенциал за решаване на основните
противоречия в подготовката на различни категории персонал, ангажиран в
управленски дейности. Чрез тях се пресъздава динамиката на определена
кризисна ситуации и участниците практически изпълняват задъженията си.
Акцента се поставя върху анализ на информацията, оценка на мисията и
върху вземане на решение на база оценените рискове. В хода на
провеждането им се търси съзнателното противопоставяне на различни
гледни точки и подходи, т.к само така се генерира иновационно решение.
Резултатите са предмет на дискусии както в хода на играта, така и на
разбора.
Тренировките са форма за практическа подготовка на изпълнителския
състав, кризисните екипи, персонала на основните звена за действия в
условия на криза. Те задължително предшестват ученията и дават увереност,
че участниците в тях са усвоили задълженията си. Могат да включват
оповестяване на длъжностните лица по съответните планове, отработване
действията в различни варианти на обстановката, практическа работа с
техниката и т.н..
Ученията са висша форма за подготовка по управлението на кризи на
цялата МТС, отделно нейно звено или специално назначените ръководители
и техните екипи. В зависимост от начина на организация, ученията са три
типа - стимулационни, командно-щабни и със сили. Сили за разрешаването
на кризи (СРК) се допускат към фактически действия само ако в хода на
ученията са показали, че могат да се справят със прогнозирани кризисни
ситуации. Те се провеждат само след внимателно планиране, старателна
подготовка и всестранно осигуряване, което обикновено се решава чрез
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използване опита и някои методически документи на ВМС. Основното им
съдържание е тестване на аварийни планове, проверка работата на
комуникациите, координиране на различни служби, времето за реагирането
им и способностите за мобилизиране. В хода на ученията комплексно се
отработват въпросите по привеждането на силите и средствата в готовност
за действие, всестранно се проверява реалността на плановете за действия
при конкретни кризисни ситуации, изследват се нови способи и форми за
решаване на задачите. Всичко това определя тяхното голямото видово
разнообразие и необходимостта от

добре разработена методическа

концепция за провеждането им. През последните години в подготовката за
управление на кризите на море (УКМ) се налагат комбинираните кризисни
учения, които обхващат целия диапазон на кризата и включват участието на
различни СРК или институции.
За постигане на определен резултат и поддържането високото ниво на
подготовката в МТС, от голямо значение е периодичността за провеждане на
различните форми. За продължителността на цикъла на подготовката няма
единни национални и международни изисквания. От анализа на някои от тях
могат да се направят следните обобщения:
- за учения, свързани с ИМС - най-малко веднъж всяка календарна
година, с не повече от 18 месеца между две последователни учения;
- зa учения, свързани с ИМБ - веднъж на три години;
- за тренировки, свързани с отработване на практическите действия минимум веднъж на всеки три месеца;
- за тренировки при големи смени в изпълнителския състав - в рамките
на една седмица след нея.
При комплексиране на подготовката за реагиране при различни кризи
на море, в МТС и нейните елементи е подходящо да се приеме
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четиригодишния цикъл на планиране и подготовка. Така различните
графици, лесно може да се съгласуват на национално, регионално и
международно ниво, което води до облекчаване на разходите и по-голям
реализъм в самата подготовка.
Качествената подготовка на специалистите и отделните елементи като
цяло е важно условие за успешно реагиране при кризи на море. Успешното
функциониране на системата е резултат от постигнатия баланс между
качеството на техническите средства, професионалната подготовка на
моряци от всички категории и мотивираността им да изпълнят задълженията
си. Общото състояние на тази подготовка зависи от единството на
методическите възгледите в различните ведомства и от нивото на системата
за морско образование. За това състояние особена роля имат ръководни
кадри от морския бранш. Категорията “ръководни морски кадри” обхваща
както служители в МТС, националните институции, държавната и общинска
администрация, така и много специалисти, които носят основните
отговорности в морския бизнес, управлението на морските дела на
държавата,

участват

в

мениджмънта

на

морето

или

стопанисват

крайбрежната инфраструктура. Пътят към тази професионална позиция е
различен и само за около 30% от тях е свързан със специализирано морско
образование. Професионалните моряци, които притежават необходимите
лидерски и управленчески качества, богат опит и висока квалификация,
поради невисокото възнаграждение не се задържат за дълго на такива
длъжности. За тях липсва мотивация и стимули да развиват специфични
управленчески способности при кризисно реагиране.
Очевидно е, че сегашната система за подготовка не е в състояние да
отговори на тези изисквания. Преувеличават се възможностите за наемане
на подготвени специалисти от други сектори, например освободени офицери
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от ВМС, т.к. много малко от тях имат нужната подготовка по УК. През
последните 10 години такава са получили само завършилите магистърските
програми на Военната академия или чуждестранните военни колежи.
Основните нормативни документи, регламентиращи организацията и
функциите на морските институции дават възможност за прогнозиране на
необходимия брой такива специалисти и да се дефинират точно техните
задължения, което позволява предварително планиране на подготовката им.
Анализът им показва, че за нуждите на Министерството на транспорта и
съобщенията,

корабопритежателите,

корабостроенето,

държавната1

и

общинската администрация са необходими около 200-250 специалисти,
чиито служебни задължения пряко са свързани с УКМ.
Вероятната годишна потребност от такива кадри, предвид по-голямото
текучество е около 30% (в началото 45-60%) от тази бройка. При това трябва
да се осигури тяхното обучение или следдипломната квалификация, така че
винаги да има достатъчно на брой подготвени специалисти за заемане на
съответните длъжности и необходимия резерв.
Без съмнение приоритетите в подготовката на “ръководните кадри” са
свързани с изпълнение на непосредствените им професионални задължения
и необходимостта от засилване на тяхната икономическа, правна или
административна подготовка, но не трябва да се подценява придобиването
на знания за рисковете в морето и практически умения за действие в
условията на криза, като част от общоуправленческата им култура и важно
направление за изграждането на лидерски качества. Нарастващата сложност
на проблемите по УКМ, ограниченията и противоречията, които го
съпровождат, както и огромния поток от информация, изискват нов тип
1

В тази бройка не са включени необходимите специалисти за МО, МВР и др. министерства.
За повечето офицери от БА, новите мисии, постоянното участие в ООК, изискват
разностранна специализирана подготовка по управление при кризи.
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морски ръководни кадри със специфични качества: оперативно мислене,
точна и бърза реакция в критична ситуация, подчертана лидерска позиция и
поведение, умения за работа в екип, воля, психическа устойчивост,
респектиращо присъствие при инцидент и много други, които се формират
само в условията на продължително обучение и възпитание.
Някои от приоритетните направления в обучението на ръководните
кадри в МТС като лидери и администратори са:
- анализ на рисковете като научна методология за разработване на
необходимите методиките за оценка на кризисните ситуации и основа за
риск-базираните решения в УКМ;
- правна

подготовка,

гарантираща

задълбочени

познания

на

националните закони и международни конвенции
- разработване, утвърждаване и поддържане на регламентираните
планове за УКМ, включително планиране на необходимите финансови
средства;
- организация и подготовка на СРК и средствата за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от кризи;
- командване и управление на дейностите, свързани с УКМ в
подчинените им структури с цел максимално бърза реакция при овладяване
на кризата или минимизиране на нейния обхват;
- операции в отговор при кризи, мерки за защита на критичната
инфраструктура и на потенциално опасните обекти, а също така способите и
средствата

за

управление

(комуникация);

организацията

на

взаимодействието, видовете осигуряване и т.н.;
- военна и военноморска подготовка като основа заучастие в ООК и
другите форми за реагиране в контекста на разширеното съдържание на
категорията “отбрана”;
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- отбранително-мобилизационната подготовка в подчинените им
структури;
- работа с медиите за непрекъснато прозрачното общуване между
институциите и подходящо информиране на обществеността;
- методическа подготовка за организиране на различни форми за
обучение, чието провеждане се съчетава с напрегната производствена или
друга програма.
Макар непълно изброени качествата за морските ръководни кадри и
преоритетните

в

подготовката

им

показват

необходимостта

от

специализирано обучение по УКМ в целия им диапазон. Субекти на така
очертаната образователна услуга, са ВВМУ и Военна академия, разбира се с
използване потенциала на Националния военен университет, Академията на
МВР и някои висши училища във Варна.
Сложният проблем с обучението на специалистите от МТС по УК се
решава на няколко нива, между които има здрави връзки. Основното от тях
са бакалавърските програми за всички специалности на ВВМУ, т.к. чрез тях
се осигурява базовото обучение и се формират необходимите качества на
всички специалисти от МТС, които пряко са свързани с УКМ.
За основните бакалвърски програми на ВВВМУ (механици и
корабоводители) подготовката по специалността трябва да се съчетае с
изскванията

по

УКМ,

при

което

е

важно

да

се

възстанови

дисциплиниращата военноорганизирана среда на обучение и възпитание. В
рамките на задължителната военна служба, през първите 2 семестъра е
възможно да се преминава интензивен курс по военноморска подготовка с
всички студенти, която ще осигури общото им морско индоктриниране, ще
ги дисциплинира и постави основата за изграждане на необходимите им
лидерски качества. Част от тях, които покажат резултати и желание, след
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сключване на договор, могат да продължат във факултативна програма,
обучението си в курс за офицери от резерва на ВМС. Идеята е в
съответствие с традициите във ВВМУ и опита на най-известните
чуждестранни морски академии (напр. Федералната Морска Академия на
САЩ и Държавната Морска Академия “Макаров” на Русия). Тя може да
намери решение при предстоящото обновяване на програмите, които трябва
да станат по-гъвкави не само към нуждите на пазара, но и по-адаптивни към
новите коалиционни концепции.
Повече от очевидна е необходимостта във ВВМУ да се въведе и
специална магистърска програма по управлението на морския транспорт, в
която да намерят място и проблемите по УКМ. Програмата може да има дватри варианта на базата на основните специалности, включващи еднакви
модули, които в зависимост от началната бакалавърска програма на
студентите, се комбинират по различен начин:
- за специалисти с морско образование (2-3 семестъра) – с акцент на
икономическата, правна и управленческа подготовка, като около 20% от
общото учебно време се предвижда за усвояване на теоретичните основи на
кризисния менижмънт, методологията за анализ на рисковете, организацията
и възможностите на СРКМ и за провеждане на комплексни практически
форми;
- за специалисти без морско образование (3-4 семестъра), но работили
в МТС и доказано мотивирани да продължат в тази насока. По принцип
повечето от тях са с базово икономическо или инженерно образование, като
времето за получаване на основната морска подготовка трябва да е не помалко от 10-15% от общото, с което се изравняват с тези от първата група и
продължават заедно с тях;
- за някои специалисти, идващи от други сфери, вероятно ще са
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необходими подготвителни програми с продължителност 1-2 семестъра,
каквато е практиката във всички ВУЗ.
Подходящо е част от ръководителите във висшия ешелон на МТС да
преминават обучение в магистърските програми или специализираните
курсове на Факултет “Национална сигурност и отбрана” на Военна
академия, като и да се насърчават някои от тях да защитят дисертации по
докторска програма “Военноприложни аспекти на гражданската защита”.
Възможно е във ВВМУ, съвместно с Военна академия да се провежда
обучение

по

магистърска

програма,

изцяло

насочена

към

УК,

необходимостта от която произтича от няколко национални закона. Двете
учебни заведения имат много добър петгодишен опит при реализиране на
съвместна магистърска програма за нуждите на ВМС, който показва, че те
могат успешно да решат подобна задача. Вероятно ще е подходящ и опита
на Академията при дистанционната и вечерна форма за обучение, като найподходящи за обучението на такъв тип кадри.
За решаване на посочените проблеми в средносрочен план е
подходящо да се изпълни следното:
- за

изграждането

на

бъдещите

морски

ръководители

като

администратори и лидери, във ВВМУ да се разкрие магистърски програма
по управлението на морския транспорт, в които да намерят място и
проблемите по УКМ;
- да се възстанови практиката част от ръководителите във висшия
ешелон на МТС да преминават обучение в магистърските програми или
специализираните курсове на Военна академия;
- разработване на общи за всички морски институции доктрини,
оперативни концепции, техники, тактики и процедури, базирани на реалните
им възможности.
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В по-далечна перспектива е подходящо да се реализират следните
препоръки:
- подготовка

на

необходимите

научни,

изследователски

и

преподавателски кадри за научно осигуряване на
- създаване на обща методика за подготовката на специалистите от
МТС и от морските институции, закрепена в нормативни документи и
разработена в съответствие с международните стандарти;
- адекватно развитие на морските аспекти в национална теория за
кризисно управление с подходящи методи за качествена и количествена
оценка;
- разработване на нови схеми на професионална подготовка за
формиране на нов поглед на ръководните кадри в МТС върху мисиите на
море и за упражняване на кризисния мениджмънт.
Използвана литература
1. Бакалов, Я. Опит за концепция за развитието на висшето морско
образование във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". // Морски научен форум ISSN:
1310-9278.- 6 (2001), с. 181-189
2. Бакалов, Я. Управление на процеса на формиране на лидерски
качества у курсантите от ВВМУ. // Въоръжените сили в демократичното
общество. С., 1999, с. 324-332
3. Бакалов, Я., П. Дерелиев. Използване на военните формирования от
ВМС в мирно време при операции от невоенен характер и различни от война
// Годишник ВА "Г. С. Раковски", ISSN: 1312-2991, С., 2004, с. 168-208
4. Бакалов, Я. Дискусията като учебна форма в тактическата
подготовка на офицерските кадри, Годишник на ВА, 2001, т. 2, с. 121-124
5 . Д е р е л и е в , П. Някои проблеми на обучението по управление

12

на риска на море, Сборник доклади, Морски научен форум, ВВМУ, В., 2001
6. Д е р е л и е в ,

П., Б. Медникаров. Подготовката на кадри за

морския транспорт и защитата на националните интереси на страната. //
Десета научна конференция с международно участие ТЕМПТ'97, ВВTУ, С.,
1997
7. Д е р е л и е в ,

П., Я. Бакалов. Управлението на ресурсите на

екипажа - фактор за безопасно корабоплаване. // BULMET’2005, с. 143-149
8 Д о к т р и н а за операции различни от война, БА ГЩ , С., 2000
9. М е ж д у н а р о д н а конвенция за търсене и спасяване по море,
1979, ДВ, бр.75 от 24.08.1999
10. М е ж д у н а р о д e н

кодекс за сигурност на корабите и

пристанищните съоръжения (ISPS Code), СТЕНО, В., 2004
11. E X T A C 1013 – Regional Naval Control of Shipping
12 G l o b a l

Trends 2015: A Dialogue About the Future With

Nongovernment Experts, www. cia. gov

13

