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ЕРД – Опростено ръководство за ползване 

I. ВКЛЮЧВАНЕ НА БОРДОВОТО ОБОРУДВАНЕ И ВПИСВАНЕ В ЕРД.  

* Изпълнението се извършва преди напускане на пристанището. 

 
1. След като сте включили захранването и AIS системата от 

предоставеното Ви оборудване следва да се стартира и 
бордовия компютър (БК). Ако това не стане автоматично 
натиснете и задръжте бутонът, който се намира от горната 
страна на дисплея.     
                                                   

2. 
В 

случай, че приложението на ЕРД на се стартира 
автоматично ще трябва да го направите ръчно от 
иконката на десктопа на БК. При стартиране на 
приложението е необходимо да се впишете в 
системата с предоставените Ви потребителско 
име и парола. След потвърждение за вписване 
системата автоматично стартира актуализация на 
данните за Вашия риболовен кораб, за което трябва да изчакате определено време. 
 
3. След приключване на актуализацията на данни на дисплея ще се зареди следното меню: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. НАПУСКАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО С ЦЕЛ ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВ. 

*Изпълнете следните стъпки в момента на излизане от пристанището. 

4. Натиснете бутона „Риболовен 
дневник“, след което ще се зареди 
стъпка 1 „Излизане от пристанище 
и начало на риболовен рейс“.  
4.1. Изберете пристанище на 

тръгване ако същото не е 
избрано автоматично. 

 Изберете дейност – 
Автоматично е маркирана 
дейност „Риболов“. При 
необходимост има още две 
възможности „Туристически 
рейс“ и „Сервизен рейс“.

4.3. Изберете риболовният уред, 

който ще използвате и 

маркирайте само него. 
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4.4. Натиснете бутон „Изпрати“ 

*Данните за риболовни уреди се актуализират автоматично от програмата и се взимат от 

ИСС на ИАРА.  

 

III. НАЧАЛО НА РИБОЛОВНА ОПЕРАЦИЯ. 

*Изпълнява се в момента на полагане на риболовния уред. 

 

5. Стъпка 2 - Начало на риболовна операция. 

*Данните за дата, началния час на 

полагане на уреда и координатите се 

записват автоматично.  

**Полето „Само полагане на мрежи и 

прибиране“ се маркира само когато 

риболовната операция е полагане на 

мрежа.

5.1. От ляво е списъкът с риболовни 

уреди, които сте  избрали в стъпка 1. За 

да стартирате полагането на уреда го 

натиснете и с най-горната зелена 

стрелка - сочещата надясно, го 

прехвърлете в дясната част.   

5.2. След като сте направили избора 

си натиснете бутон „Изпрати“ 

(изпращане на данните за начало на 

риболовна операция до ЦНР). 

IV.  КРАЙ НА РИБОЛОВНАТА 

ОПЕРАЦИЯ. 

*Въвеждането на данните се извършва в момента на приключване на риболовната операция.  

 

 Стъпка 3 - Край на 

риболовна операция. 

 
Всички данни изписани на дисплея се 
записват автоматично, с 
изключение на Работната 
дълбочина на уреда. 
След като запишете данните за 
дълбочина на уреда натиснете 
бутон „Изпрати“ – изпращане на 
данни за край на риболовна 
операция до ЦНР 
 
 
 

V. ДОБАВЯНЕ НА УЛОВ. 

*Въвеждането на данните за улова се 
попълва след установяване на вида и 
количествата от изваденият от 
водата риболовен уред. 

7.  

Стъпка 4 Добавяне на улов.  
 
След като установите вида и количеството 
на рибата, или други водни организми, 
които сте уловили следва да добавите 
данните за тях с бутон „Добави улов“. 
8. Зарежда се следният екран: 
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След като попълните полетата с данните за 

улова натиснете бутон „Изпрати“. 

 

** Брой единици са само при калкана – 

бройка риби!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ИЗБОР НА ДЕЙСТВИЯ. 

*Данни за последващите действия се 

въвеждат непосредствено след  изпращане на данните за улова. 

9. Преминаване към Стъпка 5 – Избор на действия 

9.1. Ако ще продължите да извършвате 

риболов натиснете бутон „Нова риболовна 

операция“. Така  преминавате отново към 

стъпка 2. (връщаме се обратно на позиция 

III от това ръководство) 

 С бутон „Дневен отчет“ преминавате 
към стъпка 6, където е обобщена цялата 
информация за изпращане на дневен отчет 
до ЦНР.









 

VII. ИЗПРАЩАНЕ НА ДНЕВЕН ОТЧЕТ И КРАЙ НА РИБОЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ. 

*Данните се попълват и изпращат непосредствено преди насочване обратно към пристанището 
с цел разтоварване. 

 



 Натиснете бутон „Дневен 
отчет“ за да изпратите данните.





















10. След изпращане на дневен отчет 
пристъпваме към стъпка 7 - Край на 
риболовните операции. 
Преди да се насочите към пристанището, 

където ще разтоварите улова трябва да 

попълните полетата в екрана на стъпка 7. 

След попълване на полетата натиснете 

бутон „Изпрати“. 

*След успешното изпращане на данните 
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по т. 10 се преминава към изходна позиция към екран „Главно меню“. 

 

VIII. ПРИСТИГАНЕ В ПРИСТАНИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА УЛОВА. 

*Данните за разтоварения улов се попълват след изтегляне на улова на сушата. 

11. Модул „Декларация за разтоварване“ 

*Данните в този модул се отнасят за последния приключен риболовен рейс. При започване на нов 

риболовен рейс не може да се издаде декларация за разтоварване за предходния риболовен рейс. 

Екран „Декларация“ е разделен 
на два функционални панела – 
улов и декларация. 

 Улов

Информацията, която се 
визуализира в този панел е 
въведения улов за приключилия 
риболовен рейс. В този екран 
могат да се правят корекции на 
записания улов, да се добавя 
улов, който е пропуснат да се 
въведе по време на извършване 
на риболовна операция, както и 
да се изтрива улов. Това става с 
изброените в дясната част на 
дисплея бутони. 

 

А. Бутон „Добави улов“ – 
добавяне на улов за съответната 

риболовна операция от списъка. При избора на бутон „Добави улов“ се извежда екран „Улов“. 

 

Б. Бутон „Корекция улов“ – избира се ред от списъка с улов по риболовни операции, след което се избира 
бутон „Корекция улов“. Отваря се екран „Улов“ като данните се визуализират по съответните функционални 
полета. След приключване на корекцията се избира бутон „Запази“. 

 

В. Бутон „Изтриване улов“ – избира се ред от списъка с улов по риболовни операции и се натиска бутон 
„Изтриване улов“. Селектираният ред е премахнат от списъка. 


*След извършване на необходимите корекции, ако такива са наложителни, информацията за общия улов 

се преизчислява и визуализира в панел „Декларация за разтоварване“. 

 

11.2. Декларация за разтоварване. 
В този панел са структурирани в 

табличен вид коригирания улов по 

видове (за калкан и по размерна 

група) и общо количество. 

 

Натиснете бутон „Изпрати“  за 

изпращане на декларацията за 

разтоварване до централния 

сървър на системата.



 


