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GMDSS след 2015 г. - модернизация, регулативни и технологични промени и 

предизвикателства 

Необходимост от информираност на българските специалисти за предстоящите 

промени в системата GMDSS 

Няколко въвеждащи думи 

Тази статия е резултат на дълго (дори дългогодишно) обмисляне и е написана с надеждата, 

че може да даде малко повече информация на морската общественост в България. Статията е 

създадена с общите усилия на “Морски вестник” и автора. В годините се установява, че има 

експерти у нас, които са отлично запознати с проблемите и нуждата от развитие на GMDSS. 

Същевременно съществува дефицит на такава информация, дори и сред среди, които практически 

се занимават със системата. Това води до много грешки, а понякога до неефективни или остарели 

предложения. По мнение на автора това се дължи на факта, че експертите, които са участвали или 

участват в развитието на  GMDSS и притежават тази информация като познания и опит, и не само в 

България, избягват да я излагат достъпно и в разширена форма. Причините са много. Една от тях е 

например, че те нямат доверие, че техните усилия – безвъзмездни и в името на каузата, разбира се 

– ако решат да споделят тази информация, ще намерят отражение сред заинтересувани читатели -

експерти или управляващи нива. Това обаче не бива да е демотивиращ фактор и в опит за защита 

на подобна позиция е написана настоящата статия. Надявам се, че бих могъл малко да допринеса 

за запознаване и на моите уважавани колеги, които работят в областта на морските комуникации, 

а също и на всички колеги, които ползват тези комуникации по корабите и на брега, с проблемите 

на развитието на GMDSS, и че те биха могли да намерят нещо полезно за себе си. 



 2 

1.Исторически преглед и необходимост от създаване на GMDSS 

Комуникациите на море са една от най-

важните дейности по отношение безопасността и ефикасността в ежедневните морски дейности. 

Това се отнася за комерсиалните активности и при риболов, а също и в индустрията за отдих. 

Особено значение имат те при  военните и гранични дела, както и по отношение на мониторинга 

на морските пространства за целите на сигурността или предотвратяване на замърсявания. Има 

много примери в миналото за успехи, неуспехи и катастрофи при адекватни, респективно 

неадекватни комуникации на море. Не е необходимо да се цитират в големи подробности 

познатите до болка несполуки. Дори при наличие на радио в началото на 20-ти век, макар и в 

рудиментарна форма, се достига до жертви на море не само при “Титаник”, но при много други 

случаи.  Тези случаи вероятно е могло да бъдат предотвратени или поне намалени жертвите. Но 

тук ще посоча и друг много стар пример, в обратния положителен смисъл. Оценявайки, че липсват 

технологични възможности за връзка между бойните ветроходи, особено в хода на битките при 

пушеци и бъркотия, в началото на 19 век (1805), преди Трафалгарската битка, адмирал Хорейшо 

Нелсън взема решение и нарежда всеки капитан на кораб сам да действа в хода на битката. 

Заповядано е да се действа, съгласно разработения план и без да се чакат инструкции от флагмана 

или съседните кораби. Това нареждане, обусловено от липсата на адекватни комуникации и 

правилната оценка на Нелсън, както и подреждането на флотата му по необичаен начин (в две 

колони – северна и южна, и почти перпендикулярно на френско-испанския флот, като освен всичко 

друго по този начин лесно се прекъсват и комуникациите, а в този флот изключително много са 

разчитали на тогавашните възможности на комуникациите (флагова сигнализация) за 

координацията)  са двете решения – много дръзки, но добре обмислени - които, по мнения на 

историци, в голяма степен предопределят победата в тази битка. С други думи оценката за 

наличие или отсъствие на нужните комуникации и тяхното коректно използване на море са 

дейности, които могат да определят, дори да предизвикат успеха, респективно неуспеха, като 

последният може да е свързан с жертви или сериозни замърсявания.  И всичко това, макар и да е 

твърде известно, дори банално, в последно време може би малко се подценява. Ако самата 

дейност по осигуряване на комуникации се развива в рамките на нормалното, то 

информираността за бъдещото развитие на комуникациите на море при съвременното ниво на 

технологиите съвсем не е на нужната висота. Това заключение се дължи на дългогодишни 

наблюдения на автора на тази статия. Разбира се, морските комуникации са една изключително 

обширна  тема, а целта на статията е да даде малко повече подробности само за една част от тях, 
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но може би най-важната част, поне по отношение на корабите и корабоплавателните дейности и 

индустрии, които се регулират от Конвенцията SOLAS (Safety of Life at Sea).  

 

 

 

Някои от Финалните актове на Световни радиоконференции. Розовите екземпляри са работни 

на делегатите, а зелените са окончателните Финални актове на конференциите. По последните се 

редактира съответният Радиорегламент 

GMDSS бе замислена през 70-те и 80-те години и създадена практически през 90-те години 

на 20-ти век. Оценките и голямото количество бедствия показаха, че една от най-невралгичните 

точки на съществуващата дотогава система за комуникации и комплекса от мерки за безопасност 

бе фактът, че липсваше адекватна координация и коректно регулиране и използване на надеждни 

комуникационни системи за далечни връзки. От друга страна тогава се развиха технологиите и на 

спътниковите комуникации за граждански цели, и на много цифрови решения за наземни 

комуникации. Бе създаден в основните си части или усъвършенстван в съществуващите такива 

правният апарат за бъдещото развитие. Много интересно е, че той включва както регулативни, 

така и техническо-административни постановки. Същевременно не се отделят чисто техническите 

решения, без които предходните не биха имали никакъв смисъл, а биха били само пожелания. 

Много характерни в това отношение са двата основополагащи “документа” – Радиорегламента на 

Международния съюз по телекомуникации и Конвенцията SOLAS. Особено важните 

административни и регулативни решения започват с World Maritime Administrative Radio 

Conference (WMARC 1974), Geneva, 1974 на ITU. Но в същата година е преразгледана и променена, 

за да е актуална и Конвенцията SOLAS, вече известна като SOLAS 74 и действаща с допълнения до 

днес. Нейното особено значение ще бъде отбелязано по-долу. В Радиорегламента, следващ и 

отразяващ резултатите на конференцията от 1974 г., вече има запис за Цифровото избирателно 

повикване (DSC), една от комуникациите, съставляващи неизменна част от GMDSS. Този запис се 

идентифицира в частта RR28-A3, 999F, &5, Mar2. Там е вписано, че системата за цифрово 

избирателно повикване (DSC) може да се използва, ако е в пълно съответствие с действащите 

препоръки на CCIR (Comité consultatif international pour la radio) – сега ITU-R (International 

Telecommunication Union, Radiocommunication Sector). От този факт ясно се вижда, че по това 

време (1974 г.) вече има Препоръки, включително технически и регулативни, отнасящи се до DSC. 

Изключително важна за бъдещото развитие на GMDSS, наричана тогава FGMDSS (Future Global 

Maritime and Distress and Safety System) е Конференцията от 1983 г. - World Administrative Radio 
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Conference for the Mobile Services (Geneva, 1983), известна като Mob 83. Макар и дефинирана като 

конференция за мобилните комуникации изобщо, по това време основни мобилни комуникации 

са морските и въздушните, а много по-рядко разпространени са наземните такива във вид на 

аналогови телефонни системи, при това в много малко развити страни. Специално тази 

конференция се занимава почти изключително с FGMDSS. Преди да се разгледат работата и 

резултатите на тази конференция, трябва да се спомене и за Конференцията по търсене и 

спасяване, както и резултатът от нея - SAR (Search and Rescue) Конвенцията от Хамбург, 1979 г. (SAR 

Convention). Естествено резултатите и постановките на последната, както и тези на SOLAS, са в 

основата на много документи, разглеждани на Mob 83.  В Радиорегламента, следващ Mob 83 вече 

са публикувани нейните резултати и изисквания. Независимо, че практически е първата, която 

дава много определения и честотни разпределения за бъдещата глобална система, подробното 

разглеждане на резултатите на тази конференция ще доведе до отклоняване от целите на 

статията. Затова ще се покажат само важните за тези цели резултати. На първо място това е фактът, 

че са по-подробно дефинирани някои услуги. Изрично е отделено място на бъдещата тогава 

система NAVTEX (Navigational Telex). В много повече постановки са дефинирани изисквания и към 

бъдещото Цифрово избирателно повикване (DSC). Определени са важни честоти. Много от 

честотите са различни от тези, които се използват в реалната система GMDSS понастоящем. Все пак 

честотата за бедствие на средни вълни (СВ) за ЦИП е 2187,5 kHz, а тази за УКВ е 156,525 MHz (70 

канал), т.е. вече са определени окончателните честоти за бедствие на DSC на СВ и УКВ. 

Същевременно много по-различни са тези за КВ, т.е. на Mob 83 те не получават своето 

окончателно значение. Но честотата за NAVTEX е също ясна и това е 518 kHz - честотата, на която се 

работи на международен език (английски) в системата. Сегашната честота за национален език за 

NAVTEX (490 kHz) тогава все още се определя като честота за DSC в посока бряг - кораб. Друг важен 

въпрос, решен на тази конференция, е този за номерационния план. Под това понятие в 

телекомуникациите се разбира съвкупност от регулативни и технически мерки, които определят 

как ще се повикват абонатите с определена система от идентификационни номера. Най-важният 

решен въпрос е за определяне на морски идентификационен код на държавите. Той, както е 

добре известно на читателите на настоящата статия, се нарича MID (Maritime Identification Digits) и 

всяка държава има един или няколко такива номера. Това зависи основно от големината на 

флотовете под знамето на държавата. Също на Mob 83 се определя  окончателно и структурата на 

бъдещия цифров номер за повикванe, известният MMSI (Maritime Mobile Service Identity). Тук 

обаче трябва задължително да се спомене една междинна, много продължителна (10 седмици) и 

важна Световна административна радиоконференция, това е конференцията от 1979 г., известна 

като WARC 79. Тя преработи изцяло Радиорегламента и положи основите на модерния 

регулативен процес в телекомуникациите изобщо, който е валиден и до днес. Освен това, там се 

дефинират много от начините и методите за работа в сателитните системи, като в тази дейност 

естествено попадат и такива, които впоследствие са основни сателитни подсистеми от GMDSS и все 

още не съществуват физически. За да не става статията прекалено голяма, няма да се цитират 

другите важни подробности, но те са публично достъпни. Може би най-важната 

радиоконференция за началото на практическите мерки по GMDSS  е тази от 1987 г. “World 

Administrative Radio Conference for the Mobile Services (MOB-87), Geneva, 1987”. В това заглавие се 

вижда и нейното кратко название MOB-87. Отново изцяло е преработен радиорегламентът в 
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частта му за морските радиокомуникации и по-общо – за мобилните такива, но тук интересът е 

само към морските. Тогава са приети много резолюции, които са временен инструмент и важат 

докато има нужда от тях, а след това са затварят от следваща Радиоконференция. Eдна такава 

резолюция, а именно RESOLUTION No. 209 (Mob-87), има следното точно заглавие: “Study and 

Implementation of a Global Land and Maritime Distress and Safety System”. Т.е. четири години преди 

частичното въвеждане на GMDSS в действие, тя вече не носи името FGMDSS, но пък съществува 

думата “Land” в общото название в някои от документите на конференцията. Тази дума скоро след 

това отпадна, но с нея се подчертаваше, че съоръженията, мерките и действията на сушата, а не 

само тези на море, ще са от съществена важност в бъдещата работа на системата.  Същевременно 

обаче в друга резолюция - Resolution No. 322 (Mob – 87), и не само в нея, системата е означена с 

нейното окончателно име. Това е важно, защото показва, че дори тогава, при обсъждане и 

приемане на правната рамка, преди  началото на въвеждане в действие, е съществувала известна 

нехомогенност в понятията и разбиранията за GMDSS. Най-важният и съществен, дори 

основополагащ резултат от тази конференция, е окончателното определяне на всички честоти за 

GMDSS. Определените тогава честоти се ползват и до днес; вероятно ще продължат да се ползват и 

при изключително съществената промяна и модернизация, която ще се разгледа в следващите 

страници на статията.  Освен окончателните честоти, тази конференция и нейният резултат – 

следващият Радиорегламент – фиксират други важни детайли. Това са правилата за работа, както и 

начините за идентификация на някои от средствата в GMDSS, т.е. допълва се и регулативната част 

на Радиорегламента. Важно е да се отбележи, че се посочва, че аварийните радиобуйове 

(Emergency Position-Indicating Radio Beacons) трябва да се идентифицират ясно. По-късно те бяха 

идентифицирани по няколко начина, вече определено с документи на IMO, които бяха 

актуализирани във времето. Интересен факт е, че има точна процедура за това как се кандидатства 

за разпределение и присвояване на честота за работа в международната  система NAVTEX – тази 

активност по-късно бе предоставена от ITU на IMO. Двете останали честоти за NAVTEX – 490 kHz и 

4209,5 kHz в този Радиорегламент са твърдо определени точно за тази служба. Без да се изчерпва 

съдържанието на посочения документ, ще се отбележи само, че начините на работа при бедствия, 

срочност и безопасност са засегнати в най-големи подробности. Глава IX на Радиорегламента в 

това издание (1987 г.) засяга комуникациите при бедствия. Имайки предвид, че ще има 

продължителен преходен период при преминаване от едната към  другата система (сега 

обикновено в подобни случаи се използва чиновническата и неточна дума “миграция”, но тогава е 

използвана много по-точната дума “преминаване” или “прехвърляне” (transition), е създадена 

нова глава NIX, която третира въпросите на GMDSS по комуникациите при бедствия. Двете глави на 

Радиорегламента се използваха заедно продължително време.  По-нататък би следвало да се 

отбележи, че постановките на SOLAS  за автоматичните вахти в GMDSS са залегнали и в тази Глава 

NIX на Радиорегламента. Интересно е, че е обърнато специално внимание на бреговите 

радиостанции и бреговите земни станции, където отново се подчертава, че вахтите са 

автоматични, т.е. за слушането на сигнали, повиквания и съобщения за бедствия не е необходима 

слухова вахта от оператор. Това е ясно записано в N 3085 (Mob-87) за бреговите радиостанции и в 

N 3077 (Mob-87) за бреговите земни станции (сателитните). Разбира се, за последващия трафик за 

бедствие работата на оператор е задължителна. И накрая, в настоящата статия, разглеждането на 

резултатите от тази конференция ще завърши със сертификатите, които трябва да притежават 
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използващите GMDSS. Te са в пълно съзвучие с изискваните от IMO. Тези сертификати са в 

основата на сертифицирането и днес, макар че то разшири базата си през годините. Все пак тогава, 

в документите на Mob – 87, ясно са определени: Радиоелектроник със сертификат I и II клас, 

оператор с общ сертификат и оператор с ограничен сертификат (3890 A – 3890 F, Mob-87). И точно 

този въпрос със сертификатите остана спорен до 1992 г. Според член 56 от Радиорегламента, 

съдържащ резултатите от Mob - 87, за зоните, обслужвани от УКВ е нужен сертификат с ограничена 

отговорност, за тези от СВ – оператор с общ сертификат, а за тези извън СВ – сертификат за I или II 

клас радиоелектроник. Много страни не приеха подобен начин за сертифициране и желаеха 

опростяване, като операторът с общ сертификат да може да обслужва всички зони.  Все пак това 

беше резултатът и той налагаше още работа, за да се хармонизират изискванията на Mob 87 с тези 

от Конференцията по GMDSS от 1988 г. – за това по-долу.  

Следващата стъпка, която заедно със споменатата Конференция от 1988 даде старта за 

реално въвеждане на GMDSS, е Конференцията от 1992  - World Administrative Radio Conference for 

Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum (WARC-92) - Malaga-Torremolinos, 

1992, на която авторът на тези редове имаше отговорността да бъде делагат от България по 

морските въпроси. Ако другите конференции, описвани досега, в една или друга степен са по-

познати на морската общност, то по отношение на последната не е така. Обяснението е в нейната 

тема – Административна радиоконференция за работа по някои части от спектъра – подобно 

заглавие предизвиква силен интерес сред телекомуникационните експерти, но много по-малък у 

тези, занимаващи се с морски бизнес. А това е конференцията, точно по времето на която започна 

първоначалната работа на GMDSS. Последната, частично и незадължително, стартира на 1 

февруари, 1992 г. WARC 92 се проведе от 3 февруари до 3 март, 1992 г. в градчето Торемолинос, 

съседно на Малага, затова конференцията е известна като WARC 92, Malaga-Torremolinios. Няколко 

решения на тази конференция бяха съществени за успеха на стартиралата, макар и частично, 

GMDSS. На първо място това е RESOLUTION No.338 (WARC-92) “Provisional Application of Article 56 to 

Ensure Harmonization with the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) as Revised 

in 1988”. Тази резолюция разреши използването на цитирания член 56 от Радиорегламента, така че 

корабите, вече оборудвани с GMDSS апаратура, да могат да обслужват комуникациите си по 

правилата на GMDSS. Интересно е да се знае, че по това време вече имаше български кораби 

оборудвани с такава апаратура (“Балкан”, “Миджур”, малко по-късно – “Вола”). Вторият важен 

въпрос беше този за необходимите минимални познания и умения, които трябва да притежава 

всеки от гореизброените оператори. Международната морска организация (IMO) вече имаше 

документ по този въпрос: Resolution A.703(17) от 6 ноември, 1991 г. На WARC 92 бяха разгледани 

подробно и включени в Радиорегламента необходимите теми, по  които следва да се подготвят 

операторите. Те бяха съобразени с горната резолюция, но детайлизирани и прецизирани. 

Българската делегация на WARC 92 предложи темите по честоти и честотни диапазони и 

разпространение на радиовълните в късовълновия (КВ) и гигахерцовите обхвата (СВЧ и по-

високите) да намерят по-обширно място в бъдещите теми за изучаване. Тази визия бе подкрепена 

от много страни и в края на краищата работната група редактира работен документ в този смисъл 

и като краен резултат разширеното изучаване на тези теми бе прието, като в Радиореглемента 

бяха вписани подробните изисквания към знанията, изисквани от операторите. Разбира се имаше 
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и много други редакции, например по изучаване на повече подробности по теорията на 

сателитните комуникационни системи.  

Досегашната подробна ретроспекция на Световните радиоконференции на 

Международния съюз по телекомуникации бе твърде необходима за целите на тази статия, тъй 

като актовете и постановките на Международната морска организация по отношение на GMDSS са 

много по-познати. Съвсем не е така с досега представените резултати от Радиоконференциите.  Но 

Радиорегламентът и SOLAS, по отношение на комуникациите, особено в GMDSS, са неразривно 

свързани. Глава IV, Радиокомуникации, в голяма степен е базирана и на Радиорегламента. И там 

нещата, общо взето, са хармонизирани. Разбира се, има части на SOLAS, свързани с 

комуникациите, които изискват допълнителна работа за съгласуване с Радиорегламента, 

например в Глава V. Този въпрос ще се разгледа по-подробно при коментарите по прегледа и 

4бъдещото развитие на GMDSS. Все пак някои документи на IMO, засягащи съществено GMDSS 

изискват малко по-детайлно разглеждане. Основният документ е Допълнението на SOLAS, резултат 

от конференция, известна като GMDSS/CONF, с пълно заглавие “Conference of Contracting 

Governments to the International Conference for the Safety of Life at Sea, 1974 on the Global Maritime 

Distress and Safety System (GMDSS) – GMDSS/CONF, 31 October  – 11 November 1988”. Точно това 

допълнение на SOLAS, с неговите постановки, изисквания и актове влезе в действие на 1 февруари, 

1992 г., както и съпровождащия, важен документ и също представляващ Допълнение, резултат от 

работата на конференцията: “The Conference of Parties to the Protocol of 1978 relating to the SOLAS, 

1974 on the Global Maritime Distress and Safety System - Nov. 1988”. GMDSS беше въведена в реално 

съществуване, в реалния свят на практическо използване, макар и в началото (до 1 февруари 

1999 г.) частично и само за някои кораби. Това стана почти едновременно с провелата се точно 

през февруари (неслучайно) WARC 92, която вече бе разгледана. Основните положения в двата 

документа (резултат на много предварителни изследвания и договорености), както е добре 

известно, са следните: Допълненията преобразуват глава IV от SOLAS, в съответствие с 

договореностите по GMDSS, като това е най-голямото изменение в морските комуникации от 

изобретяването на радиото. Измененията започват през 1992 г., но влизат постепенно в сила от 

1993 до 1999 година. Основната концепция е, че властите по търсене и спасяване на брега, а също 

и корабите в околността, ще бъдат бързо оповестени (за да действат максимално бързо, 

ефективно и координирано по търсенето и спасяването) в случаи на инциденти (не само 

бедствия). GMDSS ще разчита и използва сателитните комуникации, обезпечавани от INMARSAT, но 

и на класическите (СВ, КВ, УКВ) такива. Оборудването, изисквано на корабите, варира в зависимост 

от зоните, в които оперират корабите. Корабите в открито море следва да са оборудвани с повече 

комуникационно оборудване, отколкото тези, които остават в зоните на покритие на специфични 

брегово-базирани системи (като УКВ, СВ). В допълнение към комуникациите за бедствие, GMDSS 

също обезпечава разпространение на информация за морска безопасност (като навигационни и 

метеорологични предупреждения за корабите). Разчита се и на системата COSPAS SARSAT за 

комуникации за локейтинг (намиране на бедстващия) и като вторична система за повикване за 

бедствие.  

За да се създаде GMDSS имаше много предпоставки, едната от които – липсата на обща 

координация на брега и в морето при действията по търсене и спасяване – вече бе спомената. Тя 

бе специално отбелязана на конференцията по търсене и спасяване (SAR), Хамбург, 1979 . Освен 
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това по същото време вече имаше много технологични или предстояха такива промени. Няколко 

международни организации (Световната метеорологична организация - WMO, Международната 

хидрографска организация - IHO, създадените малко по-рано, макар и още да нямаха конкретна 

практическа дейност, INMARSAT и COSPAS SARSAT), начело с IMO и регулативното съдействие на 

ITU, вече имаха твърдо мнение и решения, че следва да се създадат нови начини и методи за 

комуникации в морската дейност, включително при търсене, спасяване, вахти за бедствия и т.н. 

Другата важна предпоставка, която сега се счита за естествена, но не беше така до въвеждане на 

GMDSS, e че трябва да се създаде надеждна система за неограничени по далечина комуникации  

за координация и помощ за целите на търсенето и спасяването, и за информация, която би 

помогнала за предотвратяване на инциденти. 

На своята единадесета Асамблея през 1979 г. Международната морска организация взе 

решение, съгласно точка от дневния ред, като създаде първия основен документ по отношение на 

системата за бедствие и безопасност, известен като Резолюция А.420(XI): “A.420(XI). Development 

of the Maritime Distress and Safety System” и съответен анекс към това решение: “Annex: Maritime 

Distress and Safety System”. На практика анексът, макар и много кратко, описва цялата система, 

каквато я познаваме и ползваме вече над 15 години от пълното к влизане в действие.  

Последвалите след тази резолюция мерки, решения и действия до влизане на системата в 

действие са накратко описани по-горе, като много от тях са пропуснати, за да не става статията 

прекалено голяма. 

  Дотук SOLAS бе споменавана многократно, но без да се разглеждат по-важните неща, 
някои от които предстои да се променят твърде скоро. Всъщност Глава IV съдържа всички правила, 
по които е създадена и на които трябва да отговаря GMDSS като съвкупност от правни норми, 
изисквания към корабите и бреговите служби, техническите и организационни мерки. 
Задължително трябва да се обърне внимание на дефинирането на зоните в GMDSS, на 
изискванията за техническото обзавеждане на корабите в системата и на технологичните решения, 
които са задължителни. 

2. Предпоставки и условия за съществена промяна на GMDSS 

 В петнадесетгодишния период на пълно използване на GMDSS се извършиха много 
технологични промени. Инмарсат “А” прекрати своята дейност. Инмарсат “B” остаря и в края на 
2016 г. (бе планирано това да стане през 2014 г.) също ще прекрати дейността си. Появиха се 
сателитни стандарти с възможност за по-широколентови комуникации в самия Инмарсат. Коспас-
Сарсат (COSPAS - SARSAT) прекрати обслужването на честота 121,5 MHz. Започна да работи и с 
геостационарни спътници, и със спътници на средновисока (MEO SATTELLITES) орбита (използват се 
системите за позициониране и тези на NOAA). Появиха се регионални системи за сателитни 
комуникации, някои от които имат възможности да обслужват регионални райони с 
висококачествени комуникации. Системата AIS доказа, че използваната в нея технология е много 
добра, особено за съобщения (в общ смисъл, вкл. данни) със сравнително малка големина, като 
технологията евентуално би могла да се ползва и за някои нужди в една променена GMDSS. 
Предстои въвеждане или са въведени още глобални системи за позициониране и точно време 
(Китайската “Бейду” (Компас), вече приета от IMO – това стана на 94-та сесия на MSC (17 – 21 
ноември, 2014 г.), като там системата беше призната като част от World-Wide Radionavigation 
System (WWRNS); Европейската “Галилео”) с повишени възможности, които биха могли да се 
използват за свързване към устройствата за автоматични вахти в GMDSS. Появиха се нови типове 
оборудване и то влезе в действие, като например AIS SART. Бяха разработени или се разработват 
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нови системи и в областта на класическите честотни обхвати като УКВ, КВ, СВ (VDES, NAVDAT). И 
това са само част от промените oт технологично естество. 

 Освен технологичните промени, бяха променени и някои регулативни основи или тe трябва 
да се променят в бъдеще, за да се разреши  коригирането на недостатъците и проблемите, които 
се установиха при използването на системата GMDSS. Бизнесът и корабоплаването в арктическите 
райони са развиват много бурно в последните години. На това беше отговорено със създаване на 
Полярния кодекс и с още пет арктически зони NAVAREA/METAREA за обслужване с информация за 
морска безопасност. Същевременно комуникациите, особено далечните, извън обхватите на СВ и 
УКВ, са само на КВ, което вече не е достатъчно. Дефинираните зони в Глава IV на SOLAS започват да 
стават сериозна пречка пред технологичното обновление. Например зона А3 е дефинирана като 
зоната на покритие със сигнал на ИНМАРСАТ, като се изключат зони А1 и А2. Това пречи на 
използването на други системи за сателитни комуникации. Има и благоприятстващи фактори за 
промените. На първо място това е приетият механизъм за промяна на SOLAS при нужда с 
допълнения, както и мълчаливото съгласие при промените. Това са отнася по принцип за 
Конвенцията, но в случая е благоприятно обстоятелство. Трябва да се има предвид, че промяната и 
усъвършенстването на GMDSS ще изисква много сериозна промяна и актуализиране на Глава IV,  а 
най-вероятно и на части от Глава V и други глави на SOLAS. Необходимите регулативни промени, 
които задължително трябва да се вземат под внимание, са както следва:  

Беше съгласуван и решен нов честотен 
план УКВ (Приложение 18 на Радиорегламента) от Световната радиокомуникационна конференция 
през 2012 г. (WRC 12), който предстои да влезе в действие от 1 януари, 2017 г. (някои промени – от 
1 януари, 2015). През 2015 г. ще се състои изключително важна Световна радиоконференция WRC 
15. Възможно е тя да реши много от въпросите по морските комуникации (например въвеждане 
на нови системи като VDES – VHF Data Exchange System), за които има разработени Препоръки на 
ITU-R, а също най-важното – окончателното решение за новите честотни разпределения и начини 
за използване на честотите. Останалите съображения за промените могат да се видят от 
следващите редове на статията, където ще се опишат предлаганите промени и предстоящи 
решения. 
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3. Модернизация на GMDSS. Преглед  и предлагани промени на GMDSS от високо ниво. 

Деатйлен преглед и промени в GMDSS. 

 За максимална яснота е важно да се посочат 
организацията и механизмите, по които се предлагат, одобряват и извършват прегледите и 
промените. Системата GMDSS е част от голямото количество инструменти за безопасност, които са 
в основата на работа на Международната морска организация (IMO). Системата е създадена от 
IMO, в пълно сътрудничество с ITU, WMO, IHO, INMARSAT (сега IMSO – Международна морска 
спътникова организация), COSPAS-SARSAT, ICAO (Международната организация за гражданско 
въздухоплаване), а в последните години в предложенията за промени и обсъжданията в това 
направление се включва и IALA (Международна асоциация на фаровите служби и средствата за 
навигация).  Има създаден ред, по който IMO управлява GMDSS като система, вкл. по създаването 
к, промените и функционирането.   

 Всички документи, които трябва да влязат в действие и са свързани с безопасността, се 
одобряват от Комитета по морска безопасност (MSC). Ако е необходимa сериозна промяна на 
SOLAS, то това може да стане с механизма на допълненията към SOLAS  и мълчаливото съгласие. 
Много големи промени са приоритет на Асамблеите на IMO. При необходимост, например за 
много бързи решения и промени, може да се свика Дипломатическа конференция на страните-
членки. В случая на GMDSS механизмът, поне в сегашните етапи, е одобряване от MSC. Ще се 
наложи промяна на SOLAS. В зависимост от нужните промени, начинът, по който да стане това, 
вероятно ще се определи на по-късен етап. 

 До 2013 г. включително, имаше два 
Подкомитета на MSC, свързани с разглеждания въпрос. Подкомитетът COMSAR (Подкомитет по 
комуникации, търсене и спасяване) и подкомитетът NAV (Подкомитет по навигационна 
безопасност) се занимаваха активно с GMDSS, като вторият имаше роля само в някои аспекти, а 
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първият беше основно отговорен за цялата дейност. От 2014 г., по предложение на Генералния 
секретар на IMO, Кожи Секимицу, двата подкомитета се обединиха в един с название NCSR 
(Навигация, комуникации, търсене и спасяване) и в момента негова е отговорността да предлага на 
MSC документ с окончателни предложения за промени. MSC може да одобри този документ без 
промени, с промени по време на своята сесия, или да одобри документа, но без някои положения 
и предложения в него, които да върне за допълнително разглеждане и предложения от страна на 
NCSR. От 2004 година действа Обединена работна група на експерти на IMO и ITU  по въпросите на 
морските комуникации, не само по GMDSS (JEG IMO/ITU). Тази група има основна отговорност при 
разглеждането и създаване на първичните документи, по които работеха COMSAR и NAV, а сега 
вече работи NCSR. Това не е постоянна група или част от структурата на IMO. Тя се създава всяка 
година по предложениe на COMSAR, вече по предложение на NCSR, с мандат, даден от MSC. В 
групата се канят експерти, които са представители на структури от своите страни, но общо взето, 
които са познати с работата си в областта. Този процес не е формализиран или облечен с някакви 
механизми. Самият процес на участие в каквито и да е форуми на IMO, обаче, има много строга 
регламентация и в зависимост от нивото на форума става по различен начин. Специално за 
разглеждания въпрос формалностите, основно свързани със сигурността по време на сесията и 
официалната регистрация на даден делагат, са приоритет и отговорност на ИАМА, което е 
естествено.  

 През 2013 година JEG IMO/ITU завърши с прегледа и 
предложенията от високо ниво (High Level Review). Това стана и с помощта на кореспондентска 
група, работеща по кореспондентски начин между сесиите на JEG IMO/ITU. Тази група също се 
създава с мандат на MSC.   
Тя докладва на JEG IMO/ITU, а някои случаи (при липса на време) – направо на NCSR. Все пак в тази 
група практически работят същите експерти от JEG IMO/ITU, или поне те са най-активни в 
кореспондентската работа.  
 Прегледът от високо ниво (High-level review) имаше за своя цел следните въпроси и взе 
решение за тяхното включване в доклада пред първата сесия NCSR, известна като NCSR1 (юли, 
2014 г.):  

 Преглед на деветте функционални изисквания по GMDSS – Тук мнението се 
консолидира и беше вписано като официално предложение в доклада пред NCSR1, че 
функционалните изисквания трябва да станат 10. Вместо досегашното изискване “7. 
Transmitting and receiving  Maritime Safety Information” стават две изисквания: “7.transmitting 
and receiving safety related information”; “8. receiving Maritime Safety Information (MSI)”; 

 Вторият много важен въпрос бе дали да се включат комуникациите, свързани със 

сигурността (Security related communications) в GMDSS. Това предложение предизвика много 

дискусии и се оказа с много противници. Основното мнение на експертите от повечето 

страни, включително и нашето, аргументирано подробно на сесията, беше, че това не е 
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добро решение. Тези комуникации не са нито от вида “кораб-кораб”, нито от вида “кораб-

бряг” в съществуващата дефиниция на тези понятия. Всъщност комуникациите сa от един 

специален вид – адресирани само и единствено до определена компетентна структура. 

Следователно те не би трябвало да се включват в GMDSS. От друга страна има известна 

непълнота в Глава IV SOLAS, която e озаглавена “Радиокомуникации”, но практически не 

включва радиокомуникациите, свързани със сигурността. По аналогичен начин стои и 

въпросът за т.н. “други комуникации” (other communications), които не са от вида “general 

communications” - последните бяха 9-то, а сега стават 10-то функционално изискване на 

GMDSS. Като пример за други комуникации са тези за e-navigaton, но не само те. 

Предложението, включено в доклада пред NCSR1, е двата вида посочени комуникации 

(“security related communications” и “other communications”) да се включат в Глава IV на 

SOLAS, но не като GMDSS изисквания и комуникации, а като отделни такива (извън 

GMDSS). Това, че “security related communications” не са част от GMDSS е специално 

отбелязано в доклада на NCSR1 (13.5 .1). Това е правилният подход, който удовлетворява 

повечето страни и който бе окончателно приет.  

 Следващият разгледан въпрос от високо ниво бе този за приоритета на съобщенията. 
Той възниква по следната причина: С все повече текстови и съобщения за данни, които се 
изобразяват на дисплеите на автоматизирани системи (и с разработваните теми по e-
navigation), възниква практическа нужда, щото тези съобщения да се изобразяват съгласно 
някакъв приоритет – тези с по-висок да се изобразяват отпред на дисплея, независимо, че 
може да са получени по-късно (тук особено важно е, че това ще е решаващо в бъдещите 
решения за e-navigation и коректното използване на GMDSS при тези решения). За решаване 
на такава задача бяха дискутирани предложения и имаше обосновани мнения, че само два 
приоритета ще са достатъчни: За бедствия и всички останали. Това обаче е в противоречие с 
чл. 53 на Радиорегламента, където са дефинирани: 1. Distress calls, distress messages, and 
distress traffic; 2.Urgency communications; 3. Safety communications; 4. Other communications. 
Въпросът се решава като се запазят тези съществуващи приоритети и не се предлага 
промяна на Радиорегламента. А автоматизираните системи ще дават приоритет на 
съобщенията 1. и друг приоритет (следващ) на 2. и 3. Това не нарушава изисквaнията и 
дефинициите на Радиорегламента и същевременно решава въпроса с по-малко на брой 
приоритети за автоматизираните системи и за ясно показване на дисплеите на последните 
на съобщенията по приоритет. Подходът получи одобрение на всички експерти и влезе като 
предложение в доклада на JEG IMO/ITU. 

 Въпросът за зоните предизвика изключително много дебати, спорове и дискусии. Това е 
така, защото, както е много добре известно, изискванията към апаратурата (основнатa и 
дублиращата), с която е съоръжен даден кораб, зависи от тези зони и дали корабът има 
навигация в тях. Сертификатите на операторите също могат да бъдат обвързвани със зоните. 
Въпросът не бе окончателно решен и се предлага продължение на решаването му в 
детайлното разглеждане на GMDSS и съпроводените с това разглеждане предложения 
(макар че докладът на JEG IMO/ITU от октомври 2014 г. вече предлага дефинициии и 
редакция на SOLAS – това е подробно дискутирано по-долу). 
  Беше решено, че зони А1 и А2 остават със сегашните си дефиниции, защото още 
има нужда от тези зони, и то при съществуващите дефиниции.   

 Зони А3 и А4 бяха дискутирани, но през 2013 г. не се достигна до консолидирано 
мнение. Предложени са три опции (беше дискутирана и четвърта), които следва да се 
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разглеждат и уточняват при прегледа и предложенията от детайлно ниво. Това е и 
решението на NCSR1. Те са както следва (дадени са в оригинал): 

 1. "Sea area A3" means an area, excluding sea areas A1 and A2, within the coverage of a 
recognized mobile satellite communication service using geostationary satellites in which 
continuous alerting is available. 

 "Sea area A4" means an area outside sea areas A1, A2 and A3. 

 2. "Sea area A3" means an area, excluding sea areas A1 and A2, within the coverage of a 
recognized mobile satellite communication service in which continuous alerting is available 
between [70][76] degrees North and South. 
"Sea area A3-[R][Regio][Regional][Sub]" means a sub-area within sea area A3, within the regional  
coverage of a recognized mobile satellite communication service in which continuous alerting is 
available. 
"Sea area A4" means an area outside sea areas A1, A2 and A3. 
"Sea area A4-R" means a sub-area within sea area A4, within the regional coverage of a 
recognized mobile satellite communication service in which continuous alerting is available. 

 3. "Sea area A3" means an area, excluding sea areas A1 and A2, within the coverage of a 
recognized mobile satellite communication service in which continuous alerting is available as 
may be defined by the Organization. 
"Sea area A4" means an area outside sea areas A1, A2 and A3. 
Заб. NCSR 1 даже посочва възможността да се дефинират и още зони, като А5 и А6 за 
сателитните системи с регионален обхват, с цел по-голяма гъвкавост. По-долу в 
статията ще се види, че експертите не приемат подобни възможности (и то съвсем 
обосновано – ще се получат големи усложнения при определяне на нужното оборудване 
за корабите, при сертификацията на операторите, при Държавния пристанищен 
контрол, при оформяне на документите на корабите и т.н. - още през 2013 г. беше 
обсъждана подобна възможност, на която се противопоставиха почти всички експерти, 
вкл. с наше участие с детайлно обосновано изказване против). 
При първата опция недостатъкът е, че само геостационарни сателитни системи биха могли 
да участват при модернизацията на GMDSS. И че границата между А3 и А4 ще зависи от 
използваните системи. 
Втората опция изглежда много сложна, защото се дефинират и подрайони с всички 
произлизащи от това усложнения и за сертифициране, и за производители на апаратура, и 
за администрации. 
Третата опция изглежда най-приемлива на пръв поглед, но тя е тази, която би могла да 
създаде повече проблеми дори от втората.  Тук също границата между А3 и А4 ще зависи от 
използваните системи. За различните кораби ще се изисква сертификат за радиосистемите 
(safety radio sertificate), който трябва да вписва географските райони, в които корабът може 
да плава (и ако това трябва се промени по бизнес причини ще трябва да се издава нов 
сертификат). За кораби, които са обзаведени с оборудване за глабална сателитна система 
няма да съществува зона А4. Всичко това може да доведе до много трудности и 
неразбирателства. Особено сериозна и затруднена ще стане работата на Държавния 
пристанищен контрол. И все пак тази опция или неин вариант изглеждат най-приемливи. В 
този смисъл е и предложението на JEG IMO/ITU от 2014 г. за промяна на SOLAS. 
Все пак изводът е, че трябва още много работа, за да се намери най-подходящият 
компромис. 
 

 Въпросите, които следва да се оставят за разглеждане в детайлния преглед, а не в 
настоящия от високо ниво са следните (това е предложено пред NCSR1, а също така влезе в 
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доклада на NCSR1 пред MSC): Връзка в актовете (за хомогенност) между сигналите за 
бедствие, описани в COLREG и SOLAS (виж по-долу); изискване към корабите под 
Конвенцията SOLAS да препредават сигнали за бедствие от кораби, които не са 
конвенционални (не са под контрола на SOLAS); типово одобряване на цялото GMDSS 
оборудване, за да се осигурят и изпълняват нужните стандарти; намаляване на тонажа (GT), 
на корабите, за които GMDSS  е задължителна; запазване на интегритета на системата при 
използване на нови устройства, които не са част от нея (като персонални устройства MOB – 
Man over board); бе решено, че е твърде рано в прегледa от високо ниво да се включват 
нови системи, които биха могли да бъдат част от модернизираната GMDSS, като VDES (VHF 
Data Exchange System), NAVDAT (Navigational Data) – двете последни системи изискват 
допълнителни коментари, но не бива да се забравя, че те могат (и са предложени от някои 
страни) да станат част от комуникациите за e-navigation, следователно подробно 
разглеждане тук не е нужно. Други услуги и системи, които се разглеждат като бъдещи 
кандидати за GMDSS и е необходимо да са част от детайлния преглед са: ръчни сателитни 
телефони, специфични съобщения за различни приложения с технология AIS (тези 
съобщения се наричат “ASM” – Application Specifc Messages) или подобни и много други.  
Същевременно бе решено, че системи и услуги като WiMax, мобилни телефонни услуги, 
мобилни интернет услуги и други подобни в настоящия момент и близко бъдеще не са 
подходящи за включване в GMDSS и няма да се разглеждат като кандидати. Като решение в 
текста на доклада бе вписано, че много нови системи могат да станат част от GMDSS, но 
предложенията трябва да са обект на работа на детайлизирания преглед, а не на прегледа 
от високо ниво. 

 Въпросът за съгласуване на текстовете в Глава IV с тези в Глави III, V and XI-2 на SOLAS е 
разглеждан и по-горе в тази статия. Сега има известни разлики във формулировките, което 
създава чувство за нехомогенност. Проблемът е, че ако се изключи Глава IV, 
Радиокомуникации, която освен с изискванията на SOLAS, се хармонизира и с 
Радиорегламента, останалите глави клонят към използване на целево-базирания подход в 
своите формулировки. Това дава повече свобода например на производителите, защото 
изисква по-малко регламентации. Беше разгледано предложение такъв подход да се 
приложи и към Глава IV. Разискванията разкриха ясно, че нито е целесъобразно, нито е 
възможно да се приложи подобен подход и методология, защото тогава, в стремежа да се 
остави максимална гъвкавост на производителите, ще се нарушат постановки, които не 
могат да се отменят, например по отношение използване и лицензиране на честоти. От 
друга страна, при подобен подход ще стане по-лесно въвеждането на иновации, но това 
може да създаде хаос в използваните системи и объркване при системата на типови 
одобрения. И в крайна сметка да се окаже фатално по отношение на нуждата от високи 
стандарти  в една система, чиято единствена цел е комуникации при бедствия, за търсене и 
спасяване и разпространяване на информация за морска безопасност и като такава е 
свързана с регламентации не само на IMO и  ITU, но и едновременно с такива на WMO и  
IHO. Освен това, в случая има нужда от взаимно опериране със структури от брега от страна 
на корабите и наличие на съответни интерфейси. По отношение на радиокомуникациите 
това винаги е било така, но в GMDSS този елемент е особено засилен, като един от 
принципите на самата система. Всичко посочено дотук не позволява да се направи пълна 
“настройка” или съглaсуване с текстовете в другите глави на SOLAS. В крайна сметка в 
доклада влезе решението, че не е подходящо, нито има нужда от пълно подобно 
съгласуване. Вместо това, обаче, проблемът може да бъде решен с преместване на някои 
текстове (и малка редакция) от други глави, в Глава IV. Например изискванията за 
комуникационни средства и такива за локейтинг за спасителните средства да бъдат 
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преместени от Глава III в Глава IV (без средствата за локейтинг за пасажерските кораби). 
Основното е да се редактира Глава IV на SOLAS, така че да отразява необходимостите на 
сегашното време и бъдещите такива, изразени в прегледите от високо и  детайлно ниво.  

 Бе разгледан и въпросът дали е нужно създаване на GMDSS Кодекс (GMDSS Code), 
подобно на някои други съществуващи такива в регулативния процес по безопасността на 
корабоплаването. Тук бе напомнено, че регулирането на радиокомуникациите на море е 
едно от най-старите в съвременната (XX, XXI век) регулативна база, датира още от Първата 
радиотелеграфна конференция от 1906 г., по-късно е неотменна част от SOLAS, има много 
взаимовръзки с регулативния процес в Радиорегламента и създаване на такъв кодекс няма 
капацитета (в настоящите условия) да подобри съществено този процес и да допринесе за 
безопасно корабоплаване. Освен това, за разлика например от полярното корабоплаване, 
където до създаване на Полярния кодекс, имаше дефицит на регулации, то в 
радиокомуникациите понякога дори има излишни такива. В точка 13.5 .10 на доклада на 
NCSR1 e отхвърлена нуждата от такъв Кодекс и включването му прегледа от високо ниво.  

  Координация на работите по прегледа (и модернизацията, респективно) на GMDSS и 
въвеждане на e-navigation (“Coordination of the work on GMDSS review and implementation of 
e-navigation”). Изисква се много работа по този въпрос, включително взаимодействие на 
кореспондентските групи по двете инициативи. NCSR1 покани Техническата работна група 
(една от основните групи, работила при сесиите и на COMSAR, и на NAV, a сега вече и при 
тези на NCSR) да разгледа въпроса и предложи решение. В основата на последното е 
разглеждане на осигуряване на комуникации за e-navigation и използване на GMDSS 
системите, но тъй като този въпрос, макар изключително интересен и актуален, излиза  от 
малко по-тесните рамки на тази статия, той няма да се разглежда в подробности - би 
следвало да се разгледа в детайли в отделен материал.  
 

 Прегледът от детайлно ниво (Detailed review) e на много ранен етап. За да се 
извърши той и се оформят предложенията и текстовете на документите, предстои много работа. 
NCSR на своята първа сесия (NCSR1) реши, че не е възможно да се представи окончателен 
документ на NCSR2, който ще заседава в началото на 2015. Ще се предложи на MSC срокът за 
работа да се удължи с една година, до 2018 г. Има документи с чернови и предложения на 
различни страни по детайлния преглед, но те могат да се променят или отпаднат. За да да се даде 
по-точна информация, в статията ще се разгледат някои основни резултати на последните форуми 
на IMO в хронологичен ред, а не подробно предложенията от детайлно ниво, именно поради 
тяхната съвсем начална фаза. Ако се последните разглеждат в тази статия, читателите могат да 
останат с впечатление, че точно посочените въпроси ще са в основата на бъдещия детайлен 
преглед на GMDSS, а това не е коректно. Точно затова в статията е приет друг подход: Първо ще се 
скицират накратко част от темите и предложенията, обсъждани  на NCSR1 през юли, 2014 г. След 
това някои основни положения от документите на JEG IMO/ITU от октомври 2014 г. и накрая, 
съвсем накратко, някои резултати от доклада на кореспондентската група, който ще бъде 
документ на NCSR2, като крайния срок за неговото предаване в Секратариaта на IMO е 19 
декември, 2014 г.  
 NCSR1 разгледа всички дотук коментирани въпроси от високо ниво. Като резултат 
на това разглеждане в доклада на Подкомитета към MSC е включен Annex 10. В една формална 
форма той съдържа всички теми, разгледани по-горе. Вместо досегашната дефиниция на “General 
Communications”, която гласи: че те са “operational and public correspondence traffic, other than 
distress, urgency and safety messages conducted by radio" се предлага на MSC промяна на SOLAS, със 
следната дефиниция: “General communications means operational communications, other than 
distress conducted by radio." По този начин се постигат няколко цели: Дефиницията става  такава, 
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каквато е в Радиорегламента; услугите с приоритет “urgency” (срочност) and “safety” (безопасност) 
се дефинират като част от “General Communications” (по този въпрос и нашата позиция в JEG 
IMO/ITU, придружена с много доводи, беше такава още от 2004 – 2005  г., но в началото имаше 
голяма опозиция на тези предложения) – тъй като може да има известно недоразбиране на това 
положение, ще си позволя да цитирам (както е в доклада на NCSR1) кои услуги са с приоритет  
“urgency” и “safety” (и по същество дефинират двата приоритета), както са те определени в 
Радиорегламента: 1 navigational and meteorological warnings and urgent information; .2 ship-to-ship 
safety of navigation communications; .3 ship reporting communications; .4 support communications 
for search and rescue operations; .5 other urgency and safety messages; and .6 communications relating 
to the navigation, movements and needs of ships and weather observation messages destined for an 
official meteorological service – тук може би само .5 е неясна позиция, но тя очевидно служи за 
случаи, които не са предвидени, но биха могли евентуално да възникнат; публичната 
кореспонденция вече не е част от General Communication и това има своето дълбоко основание - 
макар такава кореспонденция да е нужна, тя вече се осъществява с много други комерсиални 
средства и системи, но практически не и чрез бреговите радиостанции, нещо повече, терминът 
“публична кореспонденция” има много малко разпространение в настоящо време, дължащо се на 
обективната дълбока промяна на телекомуникациите в световен мащаб. Този вид комуникации се 
включват в  услугата (функционално изискване), която е новодефинирана в Глава IV, SOLAS, a 
именно “other communications”, но не като част от GMDSS, което е изрично подчертано в частта 
“General Communications”, т. 10 на  Annex 10.  

  Един документ от изключителна важност беше разгледан и съгласуван на NCSR1 и 
предложен да одобение от MSC. Той е в Annex 11 – “DRAFT REVISED PLAN OF WORK FOR THE GMDSS 
REVIEW AND MODERNIZATION PROJECT”. По същество това е планът за работа, докато 
модернизираната GMDSS започне да влиза в сила.  Подзаглавието на плана е: “Coordinated 
Timeline and Planned Outputs for the  Review and Modernization Project”. Известно е, че работата по 
модернизиране на GMDSS започна през 2012 г., малко преди Световната радиокомуникационна 
конференция WRC 12, именно с цел на тази конференция да се има предвид, че се разработва 
модернизирана GMDSS система, за да може конференцията да включи някои теми по GMDSS в 
дневния ред на следващите конференции от 2015 и 2018 г. Планът е разработен с 
продължителност от 2012 до 2018 г. Без да се казва ясно и в прав текст, очевидно е, че 
модернизацията на GMDSS като практика не може да стартира по-рано от 2018 г.     
 За да се получи по-цялостна картина на работата по модернизацията на GMDSS е 
необходимо да се разгледат резултатите от работата на Обединената група на експерти на IMO/ITU 
(JEG IMO/ITU) от 2014 г. Досегашната работа на тази група (2011, 2012 и 2013 г.) бе представена с 
всички предходни дейности, чийто краен резултат беше разгледан в статията дотук. Докладът на 
групата, който е основа за продължение в дейността и на кореспондентската група, е много 
обширен. Той се основава на работата на JEG от трите предходни години, включително 
докладваните от кореспондентската група предложения за промени между сесиите на JEG, 
основава се и на резултатите от работата на NCSR1. Не е необходимо да се разглежда целият 
доклад тук. Вместо това изложението ще се ограничи до най-важното – предложените промени в 
SOLAS, вече показани категорично и с ясни формулировки. Те в общи линии са същите като 
принципите, които разгледахме по-горе. Няма да се цитират правило по правило и точка по точка, 
и да се прави коментар на всяко правило и  точка, които са променени или нови, или допълнени. 
За такъв анализ и коментар (който наистина би бил полезен за практиката) трябва да се отдели 
съвсем отделно място и време. Авторът е на мнение, че още е твърде рано за подобна дейност, 
тъй като могат да настъпят съществени промени в сравнение с това, което сега предлагат  
официалните документи.  
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 Най-общо предлаганите изменения на SOLAS, Глава III (много ограничено), Глава IV, 
се свеждат до следното: 

 Текстът за комуникационните и средствата за локейтинг за спасителните средства 
(”…two-way VHF radiotelephone apparatus…”, ”…Search and rescue locating devices…”)  се 
премества от Глава III в Глава IV (в правило 7 ). В Глава III обаче остават средствата за 
локейтинг за пасажерските кораби. 

 Коригира се акронимът  CCIR  с правилния ITU – R 

 Въвежда се новата дефиниция за общи комуникации: “General communications means 
operational communications, other than distress conducted by radio”.  

 Премахва се абревиатурата INMARSAT от текста 

 Вместо неясното “units”, където е нужно и подходящо то се заменя със “survival craft” 

 В текстовете се въвежда акронима MSI (заедно с досегашното цялостно изписване 
“Maritime Safety Information”), който акроним, колкото и да е странно, не фигурираше в 
SOLAS, Глава IV 

 Заличава се определението “polar system”, защото например COSPAS SARSAT отдавна 
не използва сателити само на полярни орбити 

 Променя се дефиницията на Радиорегламента (Radio Regulations) и става, както тя е 
дадена в самия Радиорегламент  

 Добавят се две нови дефиниции: 11bis:“Recognized mobile-satellite service means the 
communication service provided by a satellite system recognized by the Organization” – тази 
дефиниция вече позволява дефиниране на нови зони или на съществуващите по нов 
начин, с включване в GMDSS и на други сателитни системи, освен INMARSAT и 11ter: 
“Other communications means any telecommunication other than distress, urgency, safety, 
general or security related communications” – без да е част от GMDSS, тази дефиниция 
става част от Глава IV. Тя дава възможност за включване в обхвата на SOLAS много 
други видове комуникации, например тези за e-navigation. 

 Дефинира се по нов начин зона А3: “Sea area A3 means an area, excluding sea areas A1 
and A2, within the coverage of a recognized mobile-satellite communication service 
supported by the ship earth station carried on board in which continuous alerting is 
available”. (Забележете три неща: Не се използва в дефиницията абревиатурата 
“INMARSAT”, не се използва думата “geostationary” и терминологията на дефиницията 
става подобна на дефинициите за зони А1 и А2, което повишава хомогенността при 
дефинирането). Ако корабът е оборудван подходящо със сателитна апаратура, тогава 
за него не съществува зона А4, тъй последната се дефинира по следния начин: 

 Sea area A4 means an area outside of sea areas A1, A2 and A3. Освен, че за подходящо 
обзаведените кораби със сателитна апаратура за глобални връзки не съществува зона 
А4, то от друга страна, при тези дефиниции на зони А3 и А4, зона А4 вече не е 
ограничена до полярните области, а за даден кораб може да е много по-различна (ако 
например той е обзаведен само с HF апаратура, тогава за този кораб има само зони А1, 
А2 и А4, но не и зона А3, защото тя се дефинира освен с покритието на сателитен сигнал 
още и с “supported by the ship earth station carried on board”). Нещо повече, зона А3 ще 
бъде различна за различните доставчици на сателитни услуги –коментарът на  
Кореспондентската група (CG) е: “…mean that Sea Area A3 refers to the area served by a 
particular GMDSS satellite service provider…”. Например една ще е зоната за ИНМАРСАТ, 
друга за IRIDIUM, ще има и регионални части от А3 за регионалните сателитни системи. 
Всичко това ще означава, че в сертификата на операторите ще трябва да се отбелязва 
за кой доставчик на услуги (т.е. за коя А3) важи този сертификат. Също така в 
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сертификатите за кораби, които не са обзаведени за A3 (със сателитна апаратура) ще 
трябва да се вписва, че са за зони А1, А2, А4. Това ще усложни много процеса. Но може 
да се окаже единственият начин най-новите технологии да са на разположение на 
GMDSS. В последните два абзаца си позволих да покажа малко от мислите, 
обсъжданията и аргументите от работата на експертите по време на различните 
форуми (JEG, COMSAR, NAV, NCSR1 и на CG), за да се види, че има много сложни 
препятствия за преодоляване преди окончателното въвеждане на GMDSS в нейния 
модернизиран вид. 

 Функционалните изисквания (Правило 4) са много променени – не по външен вид, а по 
философия – така, както разгледахме това по-горе те вече не са само за GMDSS. Освен   
запазването на функционалните изисквания за системата под следното заглавие  – “.1 
performing the global maritime distress and safety system (GMDSS) functions as follows: ” 
(вместо досегашните 9 функции, те са 10),  има и две нови изисквания – “.2 transmitting 
and receiving security-related communications, in accordance with the requirements of the 
International Ship and Port Facility Security Code; and .3 transmitting and receiving other 
communications to and from shore-based systems or networks.”. Отново искам дълбоко 
да подчертая – изискванията .2 и .3 - тези две нови функционални изисквания не са 
част от GMDSS. Тук трябва да се каже и още нещо – за комуникациите за сигурност 
нищо не се променя, но са включени в Глава IV, защото на кораба съществуват такива 
комуникации, а в главата за комуникации те досега не бяха дефинирани. Т.е. текстът 
става пълен и ясен и отново целта е хармонизиране на всички норми в SOLAS, разбира 
се доколкото това е възможно. 

 Точка .5, в Правило 6, която определя задължителното маркиране на устройства, е с  
конкретизирано значение на думата “кодове”, която я прави по-ясна 

 Предложени са промени и при NAVTEX: Изискването за NAVTEX приемник е допълнено  
в долния текст с подчертания шрифт: .4 a receiver capable of receiving International 
NAVTEX service broadcasts if the ship is engaged on voyages in any area in which an 
International NAVTEX service is provided. However, ships engaged exclusively on voyages in 
areas where other terrestrial communications for receiving MSI is provided and fitted with 
equipment capable of receiving such service, may be exempt from this requirement. Този 
прави възможно не само NAVTEX, INMARSAT EGC и HF NBDP да са системите за 
приемане на MSI, но и други различни системи да се признаят като такива, един 
кандидат например e системата NAVDAT (макар и предлагана основно за e-navigation). 

 Предложена е и нова формулировка за приемане на MSI чрез EGC, без да се обвързва 
този вид услуга (или система) с INMARSAT. Това пък позволява и други сателитни 
системи да бъдат използвани в тази част на GMDSS. 

 Възможността да се ползва VHF EPIRB  в зона А1 беше премахната, тъй като такова 
устройство нито е било произвеждано (освен може би експериментални образци), 
респ., нито използвано. 

 По отношение на изискванията за възможност за комуникации за сигурност е казано, 
че за да ги изпълни корабът може или да се използват устройства за такава 
комуникация (разбира се специално за такава комуникация), или това да стане чрез 
допълване с такива функции на устройствата по Правила 8, 9, 10, 11. Както знаят 
читателите в тези правила се описва изискваното във всяка зона на GMDSS оборудване. 
Тук не бива да се допуска грешката да се мисли, че в такъв случай комуникациите за 
сигурност са част от GMDSS. Tова не е така, защото никога апаратурата за GMDSS не е 
била ограничавана само за собствени цели и второ – и сега в едни случаи SSAS (Ship 
Security Alert System) се обслужва чрез апаратури за GMDSS, a в други – чрез апаратури 
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за комуникации от други системи. Т.е. видът на комуникацията не е твърдо свързан 
само с определени, предназначени специално (dedicated) за тази комуникация 
апаратури.  

 Промяната в редакциите на споменатите правила 8 – 11 е в посока на хармонизиране с 
всичко, което беше изложено досега. Например едната промяна е, за да се направи 
възможно дефинирането на зона А3 като такава, обслужвана от само от сателитни 
връзки (досега тя се дефинираше чрез INMARSAT, но в правилата имаше текст, който 
разрешаваше в тази зона корабът да има и само HF апаратура, без сателитна такава).  

 Тъй като в Правило 4 се дефинират “други комуникации”, то също като и при 
комуникациите за сигурност и тук трябва да има изискване за апаратура, с която да се 
реализират тези комуникации. Затова се добавя текст: “a radio installation capable of 
transmitting and receiving other communications to and from shore based systems or 
networks. This requirement may be fulfilled by the addition of this capability in the 
equipment required by regulations 8, 9, 10 or 11 or with that provided for subparagraph .7”. 
И тук може да се използва апаратурата за GMDSS (това е съвсем логично), без тези 
други комуникации да са част от системата. 

 Слуховата вахта на 16 канал се запазва 

 Премахва се изискването за обновяване на позицията и времето в съответната 
комуникационна апаратура ръчно на всеки четири часа, ако няма или не е възможно 
използване на навигационен приемник за определяне на позицията, тъй като 
последният е задължителен на борда. Задължително е и комуникационните устройства 
да въвеждат автоматично информацията за позицията и времето на съобщението или 
повикването, независимо дали е получена от навигационния приемник за определяне 
на позицията или от специален, вътрешен за комуникационното устройство приемник. 

 
  Това са предлаганите промени, като е много вероятно NCSR2 да одобри голямата част 
от тях. Но предстои много работа по детайлния преглед. Това означава, че някои постановки, 
изложени тук, е възможно да се променят. Затова не бива да се схващат описаните дотук промени 
като окончателни и решени, а само като много вероятни. Има много особености и различни от 
досегашната практика неща, които изискват задълбочен коментар. Например отсега са известни 
трудности със зона А4, като следствие от новата формулировка на зона А3.  
         За следващата сесия на подкомитета NCSR (NCSR2), освен доклада от десетата сесия на 
JEG IMO/ITU и въз основа на него, кореспондентската група  GMDSS CG (с мандат, даден от MSC) 
следва да подготви допълнителни предложения, но те вече трябва да засягат и детайлния преглед.  
Тъй като този доклад още не е окончателен, освен това могат да бъдат направени сериозни 
промени по време на заседанията на NCSR2, тук няма да бъде разгледан целият доклад на GMDSS 
CG с всички предложения, а ще се посочат някои важни насоки, в които трябва да се работи. Някои 
от тези насоки са в действителност темите от детайлния преглед на GMDSS, но само част от тях.   
 Един от важните въпроси, невлизащи в прегледа от високо ниво, но оставен за бъдещи 
предложения от CG е за списък на пунктове за работа по механизмите и начина на използване на  
сателитните системи, които ще са част от модернизирания GMDSS. Това най-общо означава да 
започне да се мисли как ще се използват тези системи, какви ще са изискванията към тях и т.н. 
Разбира се един вид изисквания са ясни априори – повикванията за бедствие, съответните 
съобщения и трафик са неотменна част от тези изисквания. Но механизмите могат да бъдат 
предложени от всеки сателитен оператор и/или от IMSO. 
  Трябва да се предложи подробен текст за дискусия за т.н. “MOB devices” 
(Устройство “Човек зад борда”), като се има предвид да се запази интегритета на GMDSS. Преди 
всичко CG и JEG IMO/ITU следва да дефинират ясно какво точно е  устройство “Човек зад борда”. 
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 CG препоръчва УКВ, използващо DSC, да остане като вторично средство за повикване за 
бедствие (alerting) за зона А1. Тази препоръка може да предизвика смут. Става въпрос за следното:  
За тази цел (вторично средство за повикване за бедствие) досега бе предвиден VHF DSC EPIRB. По-
горе бе показано, че той никога не влезе в практиката. Затова предложението, цитирано по-горе, е 
той да отпадне от SOLAS като възможност. Посоченият текст не означава, че на стандартното 
повикване за бедствие на  DSC на УКВ със стационарните, задължителни УКВ станции на борда, се 
придава статута на вторично средство за повикване за бедствие. Всъщност това означава, че се 
открива пътят за регламентиране и  производство на допълнителни средства, които могат да бъдат 
използвани за посочената цел. Такива например могат да бъдат ръчни, преносими УКВ станции с 
DSC възможности и твърдо присвоен  MMSI, като те задължително имат вграден приемник от 
система за позициониране и точно време (GPS, BEIDOU, GALILEO, GLONASS). Промишлеността 
произвежда такива, някъде те се използват все още незаконно, но някои страни (Австралия) вече 
разрешиха тяхното използване след официална регистрация. Такива станции имат MMSI, 
задължително започващ с 8503xxxxx за Австралия. Не бива да се остава с впечатление, че този 
въпрос ще бъде непременно включен в бъдещото разширение и модернизация. Засега само ще се 
дискутира в IMO. Има много противници (много труден контрол, възможно голямо увеличение на 
фалшивите повиквания, лесно нерегламентирано използване).  
 Вторичното повикване за бедствие (secondary alerting) за зона А1 може да бъде 
изпълнено и със спътникови устройства – това също се отбелязва в коментара на CG и вероятно ще 
бъде включено като точка за дискусии. 
 Един важен въпрос, който поражда изключително много дискусии и мнения “за” и 
“против”, е този за комуникациите “бряг-бряг”. За хора, занимавали се досега с комуникациите в 
GMDSS този въпрос не е стоеше, доколкото не беше и не е регламентиран. Но той съвсем не е нов. 
Още преди въвеждане на GMDSS имаше предложения в тази насока. Става въпрос за това дали да 
се включат в SOLAS този вид комуникации (Франция), които винаги са съществували (например 
връзките между два СКЦ – спасително-координационни центрове). Тъй като специализирана 
мрежа за връзка само за целите на морската безопасност не е възможна (ако говорим 
хипотетично, тя трябва да е някаква глобална комуникационна мрежа само за такава цел, което 
нито е възможно, нито е нужно) и тъй като това не e пряко в обхвата на SOLAS, a по-скоро на 
Конвенцията SAR, въпросът следва продължи да се дискутира.  
 Следващ въпрос е предложението за дискусия как по-добре да се управлява процесът 
на типовите одобрения на корабните устройства, използвани в GMDSS. 
 Да продължи процесът по намиране на ефикасни начини за намаляване на фалшивите 
повиквания, независимо от огромното им намаление в последно време е следващ въпрос за 
дискусии и решения. 
 Не е нужно да се задължават бреговите станции да имат автоматичен отговор на 
тестови повиквания от корабите, но те могат да имат такива възможности – това не се забранява. 
Върху този текст има съгласие. Въпросът е къде да бъде вписан. 
 Има предложение за двустранна връзка в авиационните обхвати на мястото на 
бедствието. При това става въпрос за обзавеждане на всички кораби с такива възможности. Тук 
има изключително силна опозиция. Все пак решението е, че са нужни още дискусии и то с участие 
на изявени експерти от SAR  общността, които да са в помощ на телекомуникационните експерти. 
Вероятно особено важно ще е мнението и съображенията на обединената работна група на 
IMO/ICAO. 
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 VHF Data Exchange System (VDES) за първи път 
официално (и то само от гледна точка на честоти) беше предложена на Световната 
радиокомуникационна конференция през 2012 г. (WRC 12). Разбира се идеите бяха разработени в 
IMO. Основните идеи са няколко. На първо място – тя се предлага с комерсиални възможности. На 
второ място – ще използва доказалата ефективността си технология на AIS. Тук трябва да се 
направи важна уговорка – системата няма да е AIS (AIS си остава за навигационни цели, като двете 
честоти, на които работи навигационния AIS се защитени и работят само за тази цел), но VDES 
може да използва технологичните решения на AIS. На трето място - ще се използват сегашните 
честоти от Приложение 18 на Радиорегламента (там са описани морските УКВ честоти – всъщност с 
изключение на 16 и 70 канал, в Радиорегламента  те се определят като такива за мобилни 
комуникации, но в Приложение 18 е показано морското им използване). Тези честоти ще бъдат 
разпределени по нов начин. Предварителното разпределение беше направено на WRC 12, както се 
каза по-горе. Възможно е окончателно решение за това разпределение да вземе единственият 
международно упълномощен да го направи – Световна радиокомуникационна конференция и 
това трябва да бъде WRC 15, защото въпросът е в нейния дневен ред. На пето място – ще се 
използват смесени наземни и сателитни части в системата. И на последено, шесто място – 
системата ще използва нови видове услуги, като например ASM (Application Specific Messages). Te 
са от технологичния вид на AIS, но могат да се използват за предаване на данни и други видове 
съобщения, които могат да се окажат нужни. Това са само най-общи и непълни характеристики. 
 След това необходимо въведение в предния абзац трябва да се каже, че и JEG IMO/ITU, 
и CG, която нормално докладва на JEG, но в някои случаи при липса на време, като вземе предвид 
всички постановки в доклада на JEG, докладва направо на NCSR, са категорични, че трябва да 
продължи обсъждането на VDES, като кандидат за обслужване на някои части от GMDSS.  В 
много източници се споменава, че VDES може да се ползва за целите на безопасността, 
сигурността, за комерсиални цели и за съобщения във връзка с опазването на чистотата. Това 
обаче е прекалено обща постановка, защото по принцип почти всички комуникационни 
технологии и системи могат да се ползват за посочените цели. Дискусиите ще се вклчючат в 
детайлния преглед, както това ще стане и за много други технологии. 
 AIS вече е включена в GMDSS чрез AIS-SART. Възможно е нейното разширено 
използване в бъдещото развитие на GMDSS. Никакви документи и правила не пречат това да стане 
и ще зависи само от споразумение на упълномощени органи на IMO и ITU. Затова този въпрос не е 
нужно да продължи да се дискутира и следва да отпадне от детайлния преглед като затворен 
въпрос – становище на CG. Тук коментарът на автора, че това е точно така и че няма никаква 
пречка за използване на AIS технологията в GMDSS, a също и на данните от навигационния AIS. Но 
е много вероятнo някои страни да не са съгласни с подобна постановка и все пак въпросът да 
остане за обсъждане в прегледа. 
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 Следващата точка е предложение да се затвори темата за препредването на сигналите 
за бедствия до брега, като основание, че Радиорегламентът съдържа достатъчно ясни, известни и 
ефективни процедури и те следва да се прилагат.  
 Въпрос, който ще се разглежда и дискутира е за използването на текстовите 
съобщения, цифровите данни и/или платформите за чат през спътникови канали за целите на 
GMDSS.    
 Връзката с e-navigation -  експертната група (JEG) реши, че има достатъчно механизми в 
Глава IV тези комуникации да се регламентират чрез новопредлаганото функционално изискване 
“other communications” и няма нужда от повече разглеждане на този въпрос. 
 Интеграция на комуникационните и навигационни системи. Международната 
електротехническа комисия (IEC) работи по този въпрос, като се основава на Резолюция A.811(19). 
По тази причина няма нужда да се включва въпросът в дискусиите за модернизиранaта GMDSS. 
 Анализът за липси (GAP анализът) на e-navigation разгледа въпросите за това 
доколко FAL формите и портфолиото за морски услуги (в средата на e-naviagtion инциативата) имат 
или биха могли да имат връзка с GMDSS. Дискусиите в JEG IMO/ITU разкриха, че в комуникационно 
отношение, с въвеждането на повече сателитни услуги и възможности в GMDSS, ще се разширят и 
възможностите за използване на тези сателитни системи и такива услуги за целите на e-naviagtion, 
включително по повдигнатите от GAP анализа теми. 
 Подобряване на възможностите за машинно четене, споделяне, разпространяване и 
представяне (на дисплеи) на MSI. Обединената група на експерти на IMO/ITU разгледа този твърде 
важен въпрос. Бе предложено той да не се включва в темите по модернизацията, тъй като в 
момента се извършва работа точно по него от Международната хидрографска организация (IHO).  
Тук идеята e, че следва да има обща хармонизация не само в системите по GMDSS, но във всички 
системи  на кораба, които използват и обработват такава инфрмация. Следователно и системите за 
GMDSS (след приемане от форуми на IMO) следва да използват резултатите от работата на IHO. 
 Преминаване към нова схема на номерация (част от общия номерационен план) с 
частично премахване на схемата с MMSI. Бе отбелязано, че тази дейност тече в момента в ITU. От 
друга страна JEG e на мнение, че в момента не се вижда очевидна и срочна нужда от подобни 
промени, но даже и при частични такива, това не променя философията на модернизация. Затова 
се предлага засега въпросът да не се включва за обсъждане. 

Накрая CG, като се съобразява с обсъжданията 
в Техническата работна група (TWG) на MCSR1, с доклада от заседанията на JEG от октомври, 2014 
и след обсъжданията в самата CG, предлага да се обсъди включването на следните въпроси в 
детайлния преглед (като той не се ограничава само до тях):  
1.Какви подобрения в оборудването трябва да бъдат направени? 
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 Да се лимитира времето за действие на бутона PTT (естествено в предавателен режим) до 2 
минути, с цел предотвратяване на проблеми със “залепването” и нежеланото постоянното  
излъчване   

 Да се въведат цифрови технологии, но без “интерференции” (проблеми) със сегашните 16 
и 70 канали  

2. Какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да се подобри интерфейса “човек –машина” или 
други  аспекти на човешкия фактор? 

 Ергономичен дизайн 

 Стандартизирани бутони за повиквания при бедствия 
3. Опростяване/общ външен вид/стандартизиран интерфейс/стандартизирани оперативни 
процедури за цялото оборудване. Стандарти за оценка на използваемостта (лесно използване на 
на оборудването) 
4.  Интегрирана морска услуга с един потребителски интерфейс 
 5. Стандартизирани аудио и визуални индикации и  символи 

 6. Възможност за възпроизвеждана на записани гласови съобщения (на някои кораби, но 
не всички под GMDSS, има такива възможности и в момента чрез устройствата за 
записване на данните от пътуването VDR/SVDR) 
7. Автоматична връзка през обществена телефонна мрежа 
8. Автоматично откриване на свободни канали (за автоматични връзки, чрез бърз избор на 
свободни канали) 
9. По-лесна идентификация на адреси – например чрез връзка с AIS. 
10. Дискусия по въпроса за проблемите при използване на каналите  като симплексни. Това иска 
малко пояснение – ако се разгледа внимателно новото разпределение на честотите в Приложение 
18 (от WRC 12)  и очакваното още по-голямо изменение (от WRC 15), както и трите  предложени 
честотни варианти за VDES, може да се види, че много от сегашните дуплексни канали  стават 
симплексни, като  се разделят на две. Например предложението за 26 канал е: 1026 и 2026  – 
едният от тях за едни цели и другият – за други.  
11. Комуникациите кораб-пилот 
12. Подобрен тренинг на екипажа и тренинг на борда 
13. Въпросите с поддържането на оборудването и  квалификацията на персонала 
14. Има дискусия вътре в CG (в настоящия момент) за по-добро дефиниране на обхвата на “distress 
signal” и distress alert” и “DSC alert”. Тази дискусия възниква от това, че винаги е имало известна 
несъгласуваност между постановките на Радиорегламента и документите на IMO, като 
терминология. Нещо повече – в самите документи на IMO има доста несъгласувани 
формулировки. Това не е довело досега до неразбиране или проблеми, но хармонизацията би 
била полезна. Като пример, за да се разбере за какво става въпрос - според Радиорегламента 
distress signal e “Mayday” или “Mayday Mayday Mayday”, но на кораба “distress siganal” може да 
бъде и сигнал SOS с морзов код, ако не става въпрос за електронна комуникация и още “DSC alert”, 
дефиниран в Радиорегламента, означава на практика DSC повикване с приоритет distress  (не става 
въпрос за категория в самото DSC), т.е. DSC alert само по себе си може да се тълкува и се тълкува в 
по-широк смисъл като distress signal. Тук примерът може да се задълбочи, ако се сравнят например 
дефинициите и за “distress signal” (той е безспорен в GMDSS при електронните комуникации  - 
MAYDAI или MAYDAY (3), и за Distress alert  в Глава V на SOLAS,  в Standard Marine Communications 
Phrases (IMO Res. A.918(22)), в COLREG, в International Code of Signals (INTERCO), в изданията на 
IAMSAR от 2007 и 2013 г. – може да се намерят различаващи се дефиниции, които по смисъл са 
идентични, но все пак това са дефиниции и е желателно да са еднакви.  За да се “настрои” по-
добре терминологията, в момента се обменят мнения дали подобен въпрос да се предложи на JEG 
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за обсъждане. Ако това трябва да се направи според по-голямата част от експертите (а точно 
прегледът на GMDSS дава най-голяма възможност за предложения за промени и в 
терминологията), има вероятност въпросът да влезе за дискусия и в JEG.  

 В края на статията е необходимо да се 
отбележи, че на своята 94-та сесия MSC реши, че IMSO трябва да оглави група от експерти (това 
беше предложение на самата IMSO на по-ранни форуми на IMO), за да направят те техническа и 
оперативна оценка на комуникационните възможности на IRIDIUM като доставчик на сателитни 
комуникационни услуги за GMDSS (като участник в модернизираната GMDSS). 
  В статията бяха разгледани проблемите на GMDSS  и предлаганите решения и планове 
за актуализиция на системата. Тази необходимост произлиза от променените технологични 
обстоятелства, от новопоявили се технологии и от промени, настъпили в нормативната база.  
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