
За модернизацията на GMDSS и предлагани промени на Конвенцията SOLAS 

 От 10 до 14 юли, 2017 г. в ММО (IMO) в  Лондон,  ще се проведе редовната годишна сесия 
на Обединената група на експерти на МСД (ITU) и MMO1 . Групата е известна с абревиатурата 
IMO/ITU  EG .  

 
В дневния ред са предвидени две основни теми 
със съответни точки. Първате тема е свързана с 
подготовката на документите на ММО за 
следващата Световна радиокомуникационна 
конференция през 2019 г (WRC 19). Втората тема е 
свързана с изработване на окончателен документ с 
предложение за най-голямата промяна на  
Конвенцията SOLAS от влизане в действие на 
GMDSS и отнасяща се до морските 

радикомуникации в цялост и основно до GMDSS. Този окончателен документ трябва да се 
представи на сесията на Подкомитета по навигация, комуникации, търсене и спасяване (NCSR), 

която ще се състои в началото на следващата 
година.  От своя страна NCSR следва да представи 
консолидиран и одобрен доклад пред сесията на  
Комитета по морска безопасност (MSC).  Това трябва 
да се случи на първата годишна сесия на MSC през 
2018 г.  Целта е окончателно решение на MSC за 
промяната на Конвенцията SOLAS, за да са осигурят  
необходимите  регулативни предпоставки за 
модернизация на GMDSS. На практика тази промяна 
се доближава по своята философия до промените 
(допълненията), извършени през 1988 г., но в 
съвременните условия.  
За съжаление трябва да се каже, че този път 
работата на сесията на IMO/ITU  EG ще бъде много 
затруднена. Има изключително добре подготвен 
чернови документ, но съществуват сериозни 
разногласия и несъгласия с важни части от него от 
страна на различни страни. Все пак експертната 
група е длъжна да излезе с консолодиран документ 
в края на своята сесия. Затова в тази статия ще бъдат 
разгледани накратко най-важните предложения, 

                                                             
1 В “Морски вестник” има предна публикация по темата за модернизацията на GMDSS: 
http://morskivestnik.com/compass/news/2014/122014/images/GMDSS08122014.pdf.   

http://morskivestnik.com/compass/news/2014/122014/images/GMDSS08122014.pdf.


без да се прави цялостен  анализ. Последният е най-добре да бъде направен след заседанията на 
NCSR в началото на 2018 г.  

Първата  от най-важните промени е свързана с новата дефиниция на зоните А3 и А4. В 
работния документ на експертите от една от страните се коментира философията на тези 
дефиниции. Тези коментари са, че “сега зона А3 зависи от техническото обзавеждане, 
инсталирано на кораба” и това е напълно различен и нов подход в сравнение с досега 
съществуващия. Абсолютно същият е и коментарът за дефиницията на зона А4.  За да ясно на 
желаещите да прочетат този материал, ще се цитират предложенията за дефиниции, както са в 
работния документ, който ще се разглежда на сесията на експертната група от 10 до 14 юли.  

1. “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.”  

От потъмнения текст, който е приет от всички страни без възражения и вероятно ще остане 
точно с тази формулировка в окончателния документ, се вижда ясно, че зоната зависи и от това, 
какво е инсталирано на борда, а не както в сега същестуващата дефиниция, която определя 
зоната само според покритието със съответен сигнал.  

2. “Sea area A4 means an area outside of sea areas A1, A2 and A3.”  
Изглежда, че този текст определя зона А4  като в сега съществуващата дефиниция. Но на 

практика не  е така. Защо? Защото, ако корабът няма сателитно оборудване (което хипотетично е 
възможно) или има такова, но то е например за регионална призната сателитна система, а този 
кораб е извън покритието на тази регионална призната сателитна система в определени моменти, 
то тогава той ще се намира в зона А4. И тази зона може да е на екватора например или къде да е 
по морските части на Земята, а не само в полярните области, както досега. И още нещо, щом е в 
подобна ситуация, то този кораб трябва да има оборудване, което да може да удовлетворява 
функционалните изисквания на Конвенцията SOLAS  по отношение на комуникациите си и 
определянето на мястото на бедствието. Следователно и тук, макар и да не е споменато 
експлицитно,  както в дефиницията на зона А3, зоната зависи не само от реализираното покритие, 
но и от техническото обзавеждане на борда.  

За да се разбере по-ясно написаното в предния абзац, ще бъде коментирана другата 
предлагана много голяма промяна в Конвенцията SOLAS.  

Тази промяна е свързана с решението различни сателитни системи (мобилни сателитни 
служби), включително с регионално покритие,  да се включат в GMDSS, ако са признати от ММО за 
целите на GMDSS. 

Има няколко предложения за дефиниция на призната сателитна система:  
“Recognized mobile-satellite service means the communication service provided by a satellite 

system recognized by the Organization.” 
“Recognized mobile-satellite service means the communication service provided by a satellite 

system recognized by the Organization, for use in the GMDSS.” 
“Recognized mobile-satellite service means the any communication service which operates 

through a mobile-satellite system and is recognized by the Organization, for use in the GMDSS.” 
Всъсщност има одобрена от MSC98 дефиниция и тя е: 



“Recognized mobile-satellite 
service means the communication service 
provided by a satellite system recognized 
by the Organization, for use in the 
GMDSS.” 

Независимо коя формулировка 
ще се приеме окончателно, веднага 
става  ясно, че такава призната система 
може да бъде и регионална, защото 
няма никакво ограничение или 
изискване за удовлетворяване на 
условие за покритие на дадена област от 
земната повърхност.  

Следваща промяна е, че е предложено правилата относно радиосредствата за изнасяне в 
спасителните средства (SART, AIS – SART, ръчни  УКВ станции за двустранна радиотелефонна 
връзка),  както и УКВ станциите на авиационните честоти 121,5 MHz и 123,1 MHz, вече да са част от 
Глава IV – Радиокомуникации, а не част от Глава III, както беше досега. Това не е само промяна за 
по-добро подреждане, както може да изглежда на пръв поглед. Всъщност става въпрос за 
хармонизиране на всички правила относно GMDSS.  

Друга промяна, която може да изглежда по-скоро редакторска и по-несъществена, но е от  
важно практическо значение е следната: 

“Every ship while at sea shall maintain, when practicable, a continuous listening watch which 
shall be kept at the position from which the ship is normally navigated on; 
.1 VHF channel 16, and;  
.2 appropriate frequency or frequencies for general radiocommunications for the area in which the ship 
is navigating. “ 
 Ясно е означено, че има случаи на слухова вахта (неавтоматична вахта) на кораба, и то не 
само на 16 канал. 

Има промяна и в дефиницията за EGC, но и по съществото на тази служба.  Това се налага 
поради новите правила за сателитната служба в GMDSS: 

“Enhanced Group Call (EGC) means a system capable of sending coordinated broadcasts of 
Maritime Safety Information, including distress relays, in text format to a shipboard EGC receiver from 
the recognized mobile-satellite service provider supporting the ship earth station carried on board.” 

Освен това вече не се прави референция към SafetyNet, което е марка на INMARSAT. T.e. 
няма да се използва в терминологията  служба “SafetyNet”, а служба “EGC” и последната ще е с по-
широки възможности от сегашната, тъй като и други признати сателитни системи трябва да я 
поддържат.  

Статията може да завърши с новатa дефиниция на GMDSS: 
“Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) means the global radiocommunications service 
based upon automated systems, both satellite and terrestrial, to provide distress alerting, promulgation 
of maritime safety information and general radiocommunications for mariners. “ 
 



Има други сериозни промени, например по функционалните изисквания, които бяха 
предварително разгледани в техния ранен етап (2013 г.) на разработване в посочения по-горе 
източник.  В настоящата статия бяха представени кратко само някои от най-важните и то в 
работните им варианти, както ще бъдат разглеждани от 10 до 14 юли, 2017 г. След решенията на 
NCSR 5 (на сесията от 19 до 23 февруари, 2018 г.) е логично да се направи цялостен задълбочен 
анализ на всички предложения, които ще са в доклада на подкомитетата NCSR пред комитета MSC 
и следствията от това. Това е така, защото ще има сериозни и някъде доста различни от 
досегашните изисквания към оборудването, организацията на работата, квалификацията на 
операторите, засягащо също тренинга и модел-курсовете, сервиза и проверките и инспекциите. 
Това ще засегне както корабите, така и бреговите структури, които имат връзка с GMDSS. 

Засега целта е модернизираната GMDSS да влезе в действие през 2024 г. Напълно 
вероятно е някои части от промените да влязат и по-рано, а други да се забавят. 
Референции: 
1. Черновa на Доклада на Кореспондентската група по модернизация на GMDSS, на тема  

 “REVISION OF SOLAS CHAPTERS III AND IV FOR MODERNIZATION OF THE GLOBAL MARITIME DISTRESS 
AND SAFETY SYSTEM (GMDSS),…”, представен пред IMO/ITU EG за работната сесия през 2017 г. 
2. Димитров, Ст. “GMDSS след 2015 г. – модернизация, регулативни и технологични промени и 

предизвикателства”// 
Http://morskivestnik.com/compass/news/2014/122014/images/GMDSS08122014.pdf (06.07.2017) 

3. Публични документи на MMO по темата. 
 

Инж. Стефан Димитров, 

Варна, 06.07.2017 г. 


