
ДНЕС В БРОЯ ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ:
КОРАБОСТРОИТЕЛЕН И КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „МТГ - ДЕЛФИН” АД
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

WE ARE PRESENTING TO YOU:
MTG DOLPHIN PLC - SHIPREPAIR & SHIPBUILDING YARD

TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA - SHIPBUILDING FACULTY
NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY

ТЕМА НА БРОЯ:

ТРЕТАТА ПОРЕД ДРАГА, ПОСТРОЕНА В  ККЗ „МТГ - ДЕЛФИН” АД 
БЕ ПРЕДАДЕНА НА КОРАБОСОБСТВЕНИКА ТАЗИ ГОДИНА

COVER STORY:

THE THIRD IN A ROW DREDGER BUILT IN MTG DOLPHIN SHIPYARD
WAS DELIVERED TO HER SHIPOWNER



32

След като обяви през 2012 г. строителството 
на специализирани кораби за атрактивна пазар-
на ниша в България, „МТГ Делфин” успешно го до-
казва като реализира третия си поред проект 
от типа „саморазтоварваща се драга”, който 
се изпълнява съвместно с холандските им парт-
ньори.

Първият плавателен съд от този вид, построен 
в завода е и първият за България. Това е 1 500 м3 
саморазтоварваща драга „Албатрос”, с дължи-
на 75,0 м и дълбочина на драгиране до 30,0 м. В 
момента тя успешно оперира по европейските 
водни пътища под мениджмънта на холандска-
та Baggerbedrijf de Boer - Dutch Dredging.

Втората поръчка за строителство на „само-
разтоварваща се драга” е за Южноафрикански 
клиент и е предадена през 2014 г. на Корабособ-
ственика. Понастоящем „Италени” изпълнява 
своите функции за Пристанищните власти на 
Южна Африка в Дърбан.

After MTG Dolphin announced in 2012 the building 
of specialized ships for attractive market niche in 
Bulgaria, the company still proves it successfully by 
realizing its third project in raw of the type „hopper 
dredger” in cooperation with its Dutch partners.

ТРЕТАТА ПОРЕД ДРАГА, ПОСТРОЕНА В 
ККЗ „МТГ - ДЕЛФИН” АД БЕ ПРЕДАДЕНА 
НА КОРАБОСОБСТВЕНИКА ТАЗИ ГОДИНА 

THE THIRD IN A ROW DREDGER BUILT IN MTG DOLPHIN 
SHIPYARD WAS DELIVERED TO HER SHIPOWNER

ТЕМА НА БРОЯ
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БНАКК, КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

Измина още една година, през която всички заедно влагахме идеи, енергия и 
труд за развитието на морската индустрия в България.
В изпълнение на своята мисия БНАКК беше организатор и активен участник 
в различни форуми и прояви, работни групи, законодателни инициативи. 
Усилията на всички членове на Асоциацията бяха насочени към подпомагане 
дейността на корабостроителния и кораборемонтния бранш, към 
затвърждаване на отношенията с партньорите ни, към популяризиране на 
възможностите за работа на младите хора в професии, свързани с морската 
индустрия.
В навечерието на едни от най-светлите празници искам да ви благодаря за 
вложените усилия и да пожелая на вас и семействата ви здраве, благоденствие 
и просперитет.

Весела Коледа и щастлива Нова година!

СВЕТЛИН СТОЯНОВ
Председател на УС на БНАКК

DEAR BULNAS MEMBERS, COLLEAGUES AND PARTNERS,

It was another one year during which all together have put ideas, energy, and efforts 
for the development of the maritime industry in Bulgaria.
Accomplishing its mission, BULNAS had organized and actively participated in 
various forums and events, working groups, legislative initiatives.
The efforts of all members of the Association were aimed at supporting the activities of 
shipbuilding and ship repair industry, strengthening the relations with our partners, 
promoting the employment opportunities for young people in professions close to the 
maritime industry.
On the eve of one of the brightest holidays I want to thank you for the efforts and 
wish you and your families health, growth and prosperity.

Merry Christmas and Happy New Year!

SVETLIN STOYANOV
Chairman of the Managing 

Committee of BULNAS
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Третият плавателен съд от типа „самораз-
товарваща се драга” бе предаден на Корабособ-
ственика тази година. Строен по специална 
програма за изграждане на серийно производ-
ство, проектът е пилотен за този бизнес мо-
дел, а корабът - първи от този тип и има след-
ните  характеристики:
 Проект: 2‘700 m3 саморазтоварваща се драга 
 Easydredge®
 Дължина - 82,0 м
 Широчина - 15,8 м
 Дълбочина на драгиране - 25,0 м 
 Обем на товарния хамбар - 2 700 м3 
 Дедуейт ~ 4 100 DWT 
 Скорост - 11,5 възла

Корабът представлява стандартизирана дву-
винтова дълбачка, тип Easydredge 2700 ™, раз-
работен от Royal IHC Холандия, с вместимост 
на хамбара 2,700 м3. Възможност за драгиране с 
една смукателната тръба и възможност за раз-
товарване през дънни врати, или зад борд чрез 
плаващ тръбопровод или директно разпръскване.

The first vessel of this type, built in the Yard is also 
the first for Bulgaria. This is 1 500 m3 TSHD „Alba-
tros” with the length of 75,0 m and dredging depth 
bellow waterline of 30,0 m. Currently, she works suc-
cessfully in the European waterlines managed by 
the Dutch company „Baggerbedrijf de Boer - Dutch 
Dredging”.

The second shipbuilding project for „hopper dredg-
er” is for South African Client and is delivered in 2014 
to the Shipowner. At present, „Italeni” grab hopper 
dredger works for the Port Authorities of South Af-
rica in Durban.

The third hopper dredger was delivered to her Ship-
owner this year. She is being built under a special 
program for batch production. The project is  pilot for 
this business model, the first ship of this same range 
and has the following characteristics: 
 Project: 2’700 m3 TSHD Easydredge®
 Length - 82,0 m 
 Breadth - 15,8 m
 Dredging depth bellow waterline - 25,0 m
 Hopper capacity - 2 700 m3

 Deadweight ~ 4 100 DWT
 Speed - 11,5 knots

The vessel is a standardized twin screw trailing suc-
tion hopper dredger of the Easydredge® range de-
veloped by Royal IHC of the Netherlands, type Easy-
dredge® 2 700 with a hopper capacity of 2,700 m3. 

Capable of dredging with one trailing suction pipe 
and capable to deliver the spoil either through the 
bottom doors, or directly overboard through a pipe-
line or rainbow nozzle at the bow of the ship.

4 5

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

„МТГ - ДЕЛФИН” АД - 25 ГОДИНИ 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ

MTG DOLPHIN - 25 YEARS OF HISTORY, 
TRADITIONS AND DEVELOPMENT

MTG - DOLPHIN PLC was established in January 
1991 as the first private shipyard in Bulgaria.

Today it includes a motivated team of 700 profes-
sionals with considerable experience in the indus-
try, working for satisfaction of its customers from 
all over the world. The company offers individual 
approach for each customer, flexibility and experi-
ence, technical and commercial reliability. For 25 
years MTG Dolphin has proven itself as correct and 
loyal partner on the international market.

Production and resource capacity of the yard con-
tributes to building of vessels of up to 17 500 tons 
DWT, as well as repairs of vessels of up to 60 000 
tons DWT, using two floating docks with carrying 
capacity of 18 000 and 8 500 tons; 70 cranes with lift-
ing capacity up to 80 tons; 4 repair and shipbuilding 
pier spaces with total length of 200 m, pier spaces, 
a line for preliminary preparation of steel plates and 
steel profiles, workshops and necessary up to date 
equipment.

„МТГ - Делфин” АД е основано през Януари 1991 
г. като първия частен кораборемонтен завод в 
България.
Днес във фирмата работят над 700 профе-
сионалисти със солиден опит и с индивидуален 
подход към всеки клиент. 
МТГ Делфин предлага на своите клиенти гъвка-
вост, професионален опит, техническа и тър-
говска сигурност. За двадесет и петте години 
от създаването си дружеството се е наложило 
като коректен и надежден партньор на между-
народната сцена.

Производствените мощности и ресурсна-
та база обезпечават срочното и качествено 
строителството на кораби до 17 500 тона 
DWT и ремонта на кораби до 60 000 тона DWT. 
Заводът разполага с два дока с товароподемност 
18 000 тона и 8 500 тона; над 70 крана с товаро-
подемност до 80 тона; 4 ремонтни и достроечни 
кейови места с дължина до 200 м; линия за пред-
варителна обработка на ламарина и профили от 
стомана; работни цехове и площадки.
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В завода преминават класови ремонти сред-
но 60 плавателни съда на година, с общ то-
наж над 1 500 000 тона DWT.
Осъзнавайки значимостта на сроковете и бю-
джетите, както и на безопасността по време 
на работа, Заводът изпълнява бързи и високока-
чествени ремонти на конкурентни цени, в т.ч.:

•	 Корпусна работа (вкл. люкови закрития и 
други палубни компоненти);
•	 Бластиране и боядисване (вкл. хидроблас-
тиране);
•	 Ремонт на главни и спомагателни двига-
тели;
•	 Механични ремонти на всякакво корабно обо-
рудване;
•	 Механична обработка на детайли с дъл-
жина до 10 метра и тегло до 8 тона;
•	 Ремонт на тръби, включително и на не-
ръждаеми;
•	 Ремонт на ел. оборудване и автоматика;
•	 Ремонт на надстройката, вкл. и обновя-
ване на жилищната част;
•	 Ремонт на елементи от неръждаема 
стомана;
•	 Ремонт на турбини;
•	 Ремонт на регулатори;
•	 Ремонт на горивни помпи.

ПРЕУСТРОЙСТВО
Натрупаният дългогодишен опит в кораборе-
монта и корабостроенето и наличието на соб-
ствено конструкторско бюро, позволяват на 
„МТГ - Делфин” АД да разполага с пълния капаци-
тет за успешно изпълнение на преустройства, 
включително модификации, удължаване и разши-
ряване на кораба, модернизация на оборудването 
и обзавеждането, възстановяване, подобряване 
на електрически и навигационни системи и т.н.

In the Yard are repaired on average 60 vessels per 
year with total DWT in excess of 1 500 000 t.
Considering that time and budgets are important, 
and safety is compulsory, the Shipyard provides 
quick and high quality repairs at competitive prices, 
including: 

•	 Steel repairs (including hatch covers and 
outfitting);
•	 Blasting and painting (including hydro-
blasting and tank coating);
•	 Main and auxiliary engines repairs;
•	 Mechanical repairs of any vessel equipment;
•	 Machining of details up to 10 m long and 
max 8 tons;
•	 Pipe repairs; including stainless steel pipes; 
•	 Electrical and automation repairs;
•	 Accommodation repairs, including refur-
bishing;
•	 Stainless steel elements repairs;
•	 Turbochargers repairs;
•	 Governors repairs;
•	 Fuel pumps repair;
•	 De-slopping facilities.

CONVERSION
Having years of experience in shiprepairs and ship-
building, and its own design team, MTG Dolphin 
is able to undertake conversion projects, including 
modifications, jumboizing (lengthening and widen-
ing of the vessel), modernization of equipment and 
accommodation, refurbishment, upgrading of elec-
trical and navigational systems, etc.

КОРАБОРЕМОНТ
Започвайки с кораборемонтна дейност през 
1991 г., днес „МТГ - Делфин” АД е сред водещите 
заводи в Черно и Средиземно море, с голям опит 
в извършване на различни видове ремонти на хи-
микаловози, танкери, контейнеровози, кораби за 
насипни товари, хладилни кораби, дълбачки, га-
зовози, Ро-Ро, автомобиловози и офшорни кораби.

SHIPREPAIR
Starting with ship repairs in 1991, MTG Dolphin is 
now one of the leading shipyards in Black Sea/Medi-
terranean Sea with wide experience in all kind of re-
pairs of chemical/product tankers, container vessels, 
bulk carriers, reefer vessels, dredgers, LPG carriers, 
RO-RO, car carriers and offshore vessels. 

6 7
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КОРАБОСТРОЕНЕ
Поставяйки началото на корабостроителната 
си дейност с малки кораби, „МТГ - Делфин” АД 
се доказва в годините като успешен строител 
на специализирани кораби с висока степен 
на интеграция, с безспорен опит в строител-
ството на плавателни съдове като химика-
ловози, патрулни кораби, ветроходи, дълба-
чки и други, с максимален капацитет до 17 500 
тона DWT.

SHIPBUILDING
Starting its shipbuilding activity with small ves-
sels, today MTG Dolphin is proven as successful 
Shipbuilder of sophisticated ships „one of a kind” 
with high level of integration, with reliable track 
records for specialized vessels and maximum capac-
ity of 17 500 DWT, such as chemical tankers, patrol 
vessels, sailing ships, dredgers etc.

Inland waterways chemical tankers type C

OPV

2 700 m3 Trailing Suction Hopper Dredger Easy Dredge®

1 500 m3 Trailing Suction Hopper Dredger

750 m3 Grab Hopper Dredger

1 840 m3 Trailing Suction Hopper Dredger
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КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Заводът разполага със собствена лаборато-
рия за неразрушителен контрол, извършаваща 
включително и радиографични изпитвания и 
лазерно оптична центровка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТА И СТАЖАНТИ
Осъзнавайки колко важно е гостоприемството, 
„МТГ - Делфин” АД се стреми да осигури безопа-
сен и комфортен престой не само за кораба, но и 
за неговия екипаж.
За целта са осигурени: денонощна охрана с ви-
деонаблюдение на целия Завод; денонощни аген-
тийски услуги; възможност за настаняване на 
представителите на Клиента, технически 
персонал и екипаж в специално построени за 
целта жилищни сгради в близост, както и в 
напълно обзаведени офиси и ЛПС на място в 
Завода.

СЕРТИФИКАТИ
Заводът работи в съответствие с комплексна 
Система за управление на качеството, безопас-
ността и опазването на околната среда по ISO 
9001:2008, ISO 14001 и OHSAS 18001, сертифи-
цирана от Лойдс Регистър, както и в съответ-
ствие със системата за качество на Българ-
ското Министерство на отбраната съгласно 
съюзна публикация NATO AQAP 2120.
Работните и заваръчни процедури, както и не-
разрушителния контрол са сертифицирани от 
Лойдс Регистър, Германски Лойдс, Бюро Вери-
тас и Руския Морски Корабен Регистър.

СТУДЕНТСКИ СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ
Фирмата подпомага специализираните учили-
ща в региона като предлага стажове за специа-
листи в областта на кораборемонта и корабо-
строенето, предоставяйки им възможност за 
практика и обучение в реални условия.

QUALITY CONTROL
The Yard has its own laboratory for nondestructive 
tests, incl. RT and laser alignment equipment.

FACILITIES FOR CLIENTS AND TRAINEES 
Knowing how important the hospitality is, 
MTG Dolphin aims at ensuring safe and warm 
stay not only for the ship, but for her crew, too.
There is 24/7 Yard security with CCTV and access 
control; 24/7 agent services, accommodation for 
client’s representatives, supervisors, superin-
tendents, technical staff and crew in Yard’s own 
apartments, as well as in fully equipped office 
and PPE on site.

CERTIFICATES
The Yard operates under HSEQ Management Sys-
tem, according to ISO 9001:2008, ISO 14001 and 
OHSAS 18001 by Lloyd’s Register and under the 
Bulgarian ministry of Defense’s NATO AQAP 2120 
certificate.

The working procedures, non-destructive testing and 
welding procedures are certified by LR, DNV - GL, BV 
and RMRS Classification societies.

STUDENTS TRAINING PROGRAMS
The company patronizes schools in the region, train-
ing specialists in the field of ship repair and ship 
building, by providing an opportunity for academic 
and practical training in real conditions.

КОНСТРУКТОРСКО БЮРО
Заводът разполага със собствено конструктор-
ско бюро и специалисти, работещи с най-съвре-
менните софтуерни продукти за 3D моделиране.
Приносът на отдела към изпълнението на ком-
плексните и сложни проекти е съществен. Ра-
ботата на конструкторите започва преди 
тази на всички останали отдели, тъй като те 
трябва да проектират, съгласуват и обезпе-
чат производството с техническа и работна 
документация, без които строителството на 
плавателните съдове 
е немислимо. Проек-
тирането на кораб 
винаги се прави в 
тясна комуникация 
с Клиента, за да се 
отговори максимал-
но точно на негови-
те изисквания и оча-
квания. 

DESIGN OFFICE 
The Yard has its own Design department, working 
with modern 3D modeling software products.
The contribution of the company’s design depart-
ment is significant. The designers’ work begins be-
fore the work of all other departments, since they 
should develop, coordinate and provide the basic, 
production and workshop designs, which are the es-
sential part of the vessel’s construction. The design 
of a ship is always made in close cooperation 
with the Client to suit the customer demands. 

Sailing Barquentine „Royal Helena”
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В края на 2014 г. „Булярд Корабостроителна 
Индустрия” АД сключи договор с румънската 
корабостроителница „Daewoo Mangalia Heavy 
Industries” за изграждане на корпусни конструк-
ции от надстройката на кораб със стр. №1060 
(проект Anangel, 180 000 тона дедуейт - кораб 
за превоз на насипни товари). Изработката на 
секциите включва изграждане на корпус и пъл-
но насищане (тръбарско, ел., вентилационно, 
дърводелско и т.н.) и боядисване по пълна схе-
ма. Класификационната организация, под чий-
то надзор се извършва дейността, е „American 
Bureau of Shipping” (ABS). 

След успешното издаване на първата партида 
секции последва сключването на нов договор за 
изграждане на още 5 надстройки и допълнител-
ни корпусни конструкции, като междинни палу-
би за сухотоварен кораб и надлъжни прегради на 
танкери, строени за „Tsakos Energy Navigation 
Limited”. Крайният срок за изработка на тези 
секции е средата на 2016 г. Класификационната 
организация, под чийто надзор ще се извършва 
изграждането е „Det Norske Veritas - Germanischer 
Lloyd” (DNV - GL). С това основните цели на 
„Булярд Корабостроителна Индустрия” АД  за 
ново строителство са постигнати. 

За последните 9 месеца „Булярд Корабострои-
телна Индустрия” АД  увеличи своя персонал с 
29%  и повиши средната работна заплата с 52%.

At the end of 2014 „Bulyard Shipbuilding Industry” 
AD  signed a contract with the Romanian shipyard 
„Daewoo Mangalia Heavy Industries”  for building 
the hull structures of the superstructure of the vessel 
with number 1060 (project Anangel, 180,000 TDW 
- bulk carrrier). The construction of the sections in-
cludes hull construction and outfitting (pipework, 
electric, ventilation, carpentry, etc.) and full scheme 
painting. Classification Society, under whose super-
vision the construction is carried out, is  „American  
Bureau of Shipping” (ABS).

After the successful delivery of the first sections a 
new contract for building of 5 more superstructures 
and additional hull structures was signed. It includes 
intermediate decks for bulk carrier and the longitu-
dinal bulkheads of tankers, built for „Tsakos Energy 
Navigation Limited”. Deadline for making these sec-
tions is the middle of 2016. 

„Булярд Корабостроителна Индустрия” АД

„Bulyard Shipbuilding Industry” AD
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НОВИНИ

През следващата година „Булярд Корабострои-
телна Индустрия” АД  ще продължава да следва 
своята стратегия за развитие, като ще отчи-
та максимално влиянието на пазарните и фи-
нансови ситуации и ще се концентрира силно 
върху ценовата и производствена ефикасност. 

В началото на 2016 г. предстои среща между 
ръководствата на „Булярд Корабостроител-
на Индустрия” АД и „Daewoo Mangalia Heavy 
Industries”, на която ще се уточнят параметри-
те за подписване на нови договори за изграждане 
на корпусни конструкции.

Classification Society, under whose supervision 
the construction will be carried out, is „Det Norske 
Veritas- Germanischer Lloyd” (DNV - GL). Thus the 
main objectives of „Bulyard Shipbuilding Industry” 
AD for new construction are achieved. For the last 
nine months „Bulyard Shipbuilding Industry”AD 
increased its staff with 29% and the average salary 
was increased with 52%.

Over the next year, „Bulyard Shipbuilding Industry” 
AD will continue to pursue its development strategy, 
taking into consideration the impact of market and 
financial situations, and will focus heavily on price 
and production efficiency. At the beginning of 2016 
there will be a meeting between the managements 
of „Bulyard Shipbuilding Industry” AD and „Daewoo 
Mangalia Heavy Industries”, during which the pa-
rameters for the signing of new contracts for the con-
struction of hull sections will be specified.

13
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Производство на 
плаващи съоръжения 
на стоманобетонни 
корпуси по специфич-

на технология

Строителството на 
плаващи съоръжения на 
стоманобетонни кор-
пуси във Варна дати-
ра от 1939 г., когато е 
създадено смесено бъл-
гаро-германско пред-
приятие. Това предпри-
ятие изгражда първите 
производствени съоръ-
жения за тази специ-
фична дейност и изпъл-
нява първите проекти.
Проектите за перио-
да 1943 - 1962 година 
включват:
- 3 000 м стоманобето-
нен самоходен танкер 
с дължина 93,30 м и ши-
рина 11,80 м (снимка 1);
- 500 т. стоманобетон-
на несамоходна баржа с 
дължина 43,65 м и ши-
рина 9,50 м (снимка 2);
- стоманобетонен ри-
бозавод с дължина 43,65 
м и ширина 9,50 м (сним-
ка 3);
- плаващо стоманобе-
тонно общежитие с 
дължина 69,00 м и шири-
на 13,00 м (снимка 4).

„КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ” АД
СТОМАНОБЕТОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

SHIP MACHINE - BUILDING JSCO
FERROCONCRETE FACILITIES

Building of floating 
structures on ferro-

concrete hulls as per 
specific technology

The building of floating 
structures on ferrocon-
crete hulls in Varna dates 
back to 1939, when a 
joint Bulgarian-German 
venture was founded. 
This company created 
the first production fa-
cilities for this specific 
activity and executes the 
first projects.
The projects during the 
period 1943 - 1962 in-
clude:
- 3 000 t. ferroconcrete 
self-propelled tanker with 
length of 93,30 m and 
width of 11,80 m (photo 1);
- 500 t. ferroconcrete non 
self-propelled barge with 
length of 43,65 m and 
width 9,50 m (photo 2);
- ferroconcrete fish-pro-
cessing plant with length 
of 43,65 m and width of 
9,50 m (photo 3);
- floating ferroconcrete 
hostel with length of 
69,00 m and width of 
13,00 m (photo 4).

СТАРИТЕ-НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
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(снимка 1) (photo 1)

(снимка 2) (photo 2)

(снимка 3) (photo 3)

(снимка 4) (photo 4)

В началото на месец Септември 2015 г. бе проведен 
вторият бизнес форум по въпросите и проблемите 
на корабостроенето и кораборемонта, организиран 
от Българска национална асоциация по корабостро-
ене и кораборемонт. По време на форума членовете 
на Асоциацията обсъдиха проблемите на висшето 
образование, породени от демографския срив, който 
доведе до значително намаляване на броя на канди-
дат-студентите, в т.ч. и на кандидат-студенти-
те за корабните специалности. Бе констатирано, 
че през последните години инженерните кадри са 
в първата тройка на най-търсените в целия свят. 
Въпреки това, много от желаещите да завършат 
висше образование не избират специалности, кои-
то биха им гарантирали сигурна професионална 
реализация, като например корабните специално-
сти, а кандидатстват за специалности, с които 
пазарът е пренаситен. Бе отчетено, че тази тен-
денция се отразява изключително негативно на 
бранш „Корабостроене и кораборемонт” и е необхо-
димо да се предприемат конкретни мерки за прео-
доляване на кадровата криза в бранша. 
В тази връзка членовете на Асоциацията взеха ре-
шение да бъде учреден фонд „Студентски стипен-
дии”, от който да бъдат предоставяни месечни 
стипендии, в размер на 200,00 лв., за учебната 2015 
- 2016 година на новозаписалите се след 10 Септем-
ври 2015 г. студенти да учат 1-ви курс на специал-
ност „Корабостроене и морска техника” в Техниче-
ски университет - Варна. Предвижда се стипендия 
и за втората година от обучението, като в послед-
ствие - в зависимост от успеваемостта ще бъде 
преценено и евентуалното удължаване на срока на 
стипендиантската програма.
Към настоящия момент има 8 стипендианта, а сти-
пендиантската програма се реализара благодарение 
на даренията на членовете на Асоциацията.
Във връзка с предстоящия прием на кандидат-сту-
денти за учебната 2016 - 2017 година, Асоциацията 
обмисля нова стипендиантска програма, която да 
бъде предложена на бъдещите студенти в корабните 
специалности и която ще бъде допълнително обявена.

The second Shipbuilding and Ship Repair Business 
Forum organized by the Bulgarian National Association 
of Shipbuilding and Shiprepair took place at the 
beginning of September 2015. During the Forum, the 
Association members discussed the issues of the 
higher education caused by the demographic collapse, 
which has led to a significant decrease in the number 
of applicants, including the ones willing to apply for 
the naval majors. It has been noted that during the 
recent years the engineering professions are within the 
first three most demanded by employers worldwide. 
Despite this fact, the majority of candidates willing to 
obtain higher education do not choose majors, which 
can provide for a stable career path, e.g. naval related 
ones; instead, they apply to study for professions, which 
have already flooded the labour market with qualified 
labourforce. The forum participants noted that this trend 
has extremely negative effect on the „Shipbuilding and 
Ship Repair” field, so it is necessary to undertake specific 
measures aimed to overcome the human resource crisis 
in this professional area.
Thus, the Association members approved a decision 
to establish a Student Scholarship Fund for the 2015 
- 2016 academic year, intended to extend monthly 
scholarships of 200 BGN for first-year students pursuing 
the Naval Architecture and Marine Technology Major 
in the Technical University of Varna, who enrolled after 
10th September 2015. Scholarships for the second year 
of studying is also planned to be given, while at a later 
stage, depending on the success rate, the duration of the 
scholarship program may be extended.
Currently, eight students receive scholarships and the 
scholarship program is effective owing to the donations 
contributed by the Association members.
With regard to the upcoming application procedure 
for the 2016 - 2017 academic year, the Association 
considers a new scholarship program to be offered to the 
future students from the naval majors. This scholarship 
program will be additionally announced.

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И 
КОРАБОРЕМОНТ ЗА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 ГОДИНА

BULGARIAN NATIONAL ASSOSSIATION OF 
SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR THE 2015 - 2016 ACADEMIC YEAR

СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ
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След създаването, през 1962 г., на първообраза 
на „Корабно машиностроене” АД чрез обединя-
ване на няколко по-малки предприятия, към ак-
тивите на дружеството се прехвърлят и про-
изводствените съоръжения за строителство 
на стоманобетонни корпуси и по този начин се 
продължава активното развитие на тази спе-
цифична дейност.

Технологията - уникална не само за България, 
но и за Черноморския регион - се усвоява и усъ-
вършенства, а производствените активи би-
ват многократно модернизирани, като това 
е в основата на забележителните резултати, 
постигнати от „Корабно машиностроене” АД 
в строителството на плаващи съоръжения на 
стоманобетонни корпуси.

През годините са изработени и доставени над 
350 плаващи съоръжения с различно предназна-
чение. Преобладават съоръженията от типа 
„плаваща работилница” (снимка 5), които са 
доставяни основно за тогавашния СССР, а ос-
новното им предназ-
начение е било да об-
служват поречията 
на сибирските реки. 
Такива съоръжения са 
доставяни също и за 
Куба, Латвия и др. Бла-
годарение на уникални-
те предимства, които 
се осигуряват от тех-
нологията за производ-
ство и влаганите мате-
риали, тези съоръжения 
съществуват и до днес, 
без да е възниквала нужда от ремонт на корпуса, 
въпреки тежките експлоатационни условия.

Друг проект, изпълнен от „Корабно машино-
строене” АД, е плаващата помпена станция 
(снимка 6). Замисълът на този проект е плаващи 
помпени станции да участват в напоителните 
системи, изпомпвайки 
вода от река Дунав по 
напоителните канали 
в Дунавската равнина. 
Дружеството е про-
ектирало и произвело 
такова съоръжение, 
оборудвано с 4 помпени 
агрегата с мощност 
800 kW всеки, осигуря-
ващи общ дебит 3,74 
м3/с. 

After 1962, when the predecessor of Ship Machine 
- Building JSCo was established by means of merg-
ing of several smaller companies, the production fa-
cilities for building of ferroconcrete hulls were trans-
ferred to this new company, which allows the active 
development of this specific production activity to 
continue.

The technology - unique not only for Bulgaria, but 
for the whole Black Sea region - was mastered and 
the production facilities underwent several moderni-
zations, which became the basis for the remarkable 
achievements of Ship Machine - Building JSCo in the 
building of floating structures on ferroconcrete hulls.
More than 350 floating structures with various pur-
pose have been built and supplied in the company’s 
history. Most of those vessels were of the „Floating 
workshop” type (photo 5) and were supplied to that 
was then USSR. The main purpose of those vessels 
was to serve the coastlines of the Siberian rivers. 
Such vessels were supplied also to Cuba, Latvia, etc. 
Thanks to the unique advantages, guaranteed by 
the production technology and the materials, those 

vessels exist till this day, 
without need of hull re-
pairs despite the harsh 
operational conditions.

Another project executed 
by Ship machine - Build-
ing JSCo is the Float-
ing pump station (photo 
6). The idea of this pro-
ject was several floating 
pump stations to become 
part of a melioration sys-
tem, by pumping water 

out of the Danube river and into the irrigation ca-
nals in the Danube plains. Our company designed 
and built one such vessel, equipped with four pump 
units each with 800 kW output providing total flow of 
3,74 m3/s. presently the floating pump station, built 
by Ship Machine - Building JSCo as a pilot unit, has 
found its useful purpose - it is located at the Nuclear 

power plant in Kozloduy 
and is intended to be 
used for emergency cool-
ing of the reactors by us-
ing water from the Dan-
ube river.

In 2009 Ship Machine - 
Building JSCo built a float-
ing pontoon, designed as 
per the customer provided 
technical requirements 
and parameters. 
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Сега плаващата помпе-
на станция, изпълнена 
като пилотно изделие 
от „Корабно машино-
строене” АД, намира 
своето полезно прило-
жение - разположена е 
в АЕЦ „Козлодуй”, като 
предназначението й 
е да се използва в ава-
рийни случаи за охлаж-
дане на реакторите с 
вода от река Дунав.

През 2009 г. бе произведен плаващ понтон, про-
ектиран по техни-
ческо задание на кли-
ента. Размерите и 
конструкцията на пон-
тона бяха определени с 
оглед осигуряване на 
необходимата това-
роносимост на главна 
палуба. Предназначе-
нието на понтона е да 
осигури връзка между 
кея и най-големия пла-
ващ док в България.

В годините от новото столетие са правени 
оферти по запитвания на потенциални клиенти 
за плаващи кейове, вълноломи, плаващи спирки 
за фериботни терминали и др.

The dimensions and 
structure of the pontoon 
were determined with 
regard of ensuring the 
required load capacity of 
the pontoon’s deck. The 
pontoons purpose was to 
provide a link between 
the pier and the largest 
floating dock in Bulgaria.

In the beginning of the new century we have prepared 
offers as per clients’ enquiries for floating quays, 
break-waters, floating stops for ferryboats, etc.

At the start of the 21st 

century we have started 
the development of new 
concepts, based on com-
pany’s rich and success-
ful traditions and also 
with the aim to provide 
solutions to the problems 
which the modern cities 
- industrial, commercial 
and tourist centers - are 
facing. The concepts for 
a floating carpark (photo 
7), hospital (photo 8), ho-

tel (photo 9), hostel/boarding-school, floating house 
(photo 10) and others are attracting the interest of a 
number of potential investors - the official authori-
ties in megacities like Istanbul, Hamburg, and Saint 
Petersburg, private clients from the tourist business 
and others.

(снимка 5) (photo 5)

(снимка 6) (photo 6)

(снимка 7) (photo 7)

(снимка 8) (photo 8)

(снимка 9) (photo 9) 17
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С настъпването на 21-ви век започва разработ-
ването на нови проекти, базирани на богатите 
и успешни традиции на дружеството, но и съо-
бразени с новите потребности на големите гра-
дове - индустриални, търговски и туристиче-
ски центрове. Концепциите за плаващ паркинг 
(снимка 7), болница (снимка 8), хотел (снимка 9), 
общежитие, къща (снимка 10) и др. срещат ин-
тереса на ред потенциални инвеститори - офи-
циални власти в мегаполиси като Истанбул, 
Хамбург и Санкт Петербург, частни клиенти 
от туристическия сектор и др.

Специфичният по структура сулфатоустойчив 
бетон, който се влага в корпуса, осигурява от-
лична водоплътност, устойчивост на ерозия 
(вкл. в солени води) и дълговечност. Основно пре-
имущество на стоманобетонния корпус спрямо 
стоманения е, че не е необходимо боядисване или 
друг вид защита на подводната му част. С това 
отпада нуждата от докови ремонти и скъпи 
операции по поддръжката на корпуса, което на-
малява разходите по оперативна поддръжка на 
корпуса практически до нула. Благодарение на 
горните предимства на корпуса и при правилна 
експлоатация и адекватна поддръжка на над-
стройката, съоръжението може да функциони-
ра безпроблемно в изключително дълъг период 
от време - над 50 години, както е доказано и в 
практиката. 

Приложението на плаващите стоманобетонни 
корпуси е изключително разнообразно. Това дава 
основание да се каже, че строителството на 
плаващи съоръжения на стоманобетонни корпу-
си е не само с богати традиции, но и с големи 
перспективи за развитие.

The specific structure of the sulphate - resistant con-
crete, which is used for the hull, ensures full water-
tightness, excellent erosion resistance (incl. in salty 
waters) and longevity. Concrete hull’s main advan-
tage over the steel one is that the hull does not need 
painting or other type of protection of its underwater 
part. This eliminates the need of dock repairs and 
other expensive maintenance operations for the hull, 
which reduces the operational costs virtually to zero. 
Thanks to the above advantages of the hull, and with 
proper operation and adequate maintenance of the 
superstructure, the vessel can operate flawlessly for 
extremely long time - over 50 years, which has been 
proven in practice.

The application of the floating ferroconcrete hulls is 
extremely versatile. This gives reason to state that 
the building of floating structures on ferroconcrete 
hulls has not only wealthy traditions, but also prom-
ising prospects.

24 Devnya Str.
9000 Varna, Bulgaria
tel.: + 359 52 601 083
fax: + 359 52 601 434
e-mail: smb@smb.bg
http://www.smb.bg

(снимка 10) (photo 10)

НАЙ-НОВИТЕ ЖИРОСКОПИЧНИ 
СТАБИЛИЗАТОРИ ЗА ЯХТИ И МАЛКИ 

СЪДОВЕ НА SEAKEEPER

ТHE NEW LINEUP OF SEAKEEPER’S GYROSCOPIC 
STABILIZERS FOR YACHTS AND SMALL CRAFTS

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

От месец Юли 2015 година, „Блек Сий Яхт 
Сервиз” ООД е Сертифициран център за 
монтаж и сервиз на жироскопични стаби-
лизатори произвеждани от Американската 
компания SEAKEEPER INC.
SEAKEEPER е основана през 2002 г. с цел научно-
изследователска дейност, разработване и пус-
кане в продажба на устройства за намаляване 
на клатенето на кораби с дължина до 70 метра. 
През 2007 година инженерите на компанията 
завършват научните изследвания и разработ-
ването на жироскопичен стабилизатор, а през 
2008 година започват производство и продаж-
ба на продукта. До Юни 2015 SEAKEEPER имат 
произведени и продадени повече от 2 500 жирос-
копични стабилизатора по целия свят.

Since July, 2015, Black Sea Yacht Service Ltd is a 
Certified Service and Installation Centre for the 
gyroscopic stabilizers produced by the American 
company SEAKEEPER INC.

SEAKEEPER was founded in 2002 for the purpose 
of researching, developing, and marketing of motion 
control devices for boats under 70 meters. By the end 
of 2007 the Company’s engineers completed the re-
search and development for the gyro stabilizer and 
began the manufacturing and sales of the product in 
2008. By July, 2015 SEAKEEPER had produced and 
sold more than 2 500 units worldwide.

18 19
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• ACTIVE CONTROL - SEAKEEPER’s active control 
optimizes gyro torque, providing an unsurpassed 
level of performance. Unlike a passively controlled 
gyro the SEAKEEPER is effective at all speeds and is 
used in all sea conditions. 
SEAKEEPER’s engineers preliminary size each ap-
plication where the target is 70 - 90% resonant roll 
reduction. Vessel parameters are reviewed in com-
bination with the intended use of the boat and the 
sailing area (coastal or offshore).

• INNOVATIVE COOLING SYSTEM - patented 
cooling system enables the flywheel to spin at high 
speeds inside of the vacuum containment.

The SEAKEEPER’s product line up for 2015 con-
sist of six models gyro stabilizers:

• SEAKEEPER 3DC - the smallest in the line and the 
only one with DC power supply. Designed for yachts 
and small crafts up to 40’ length and 10 tons dis-
placement, with very low power consumption - 900 
W only.
• SEAKEEPER 5 - designed for vessels up to 50’ and 20 
tons. Rated speed of the flywheel is 10’700 rpm, at just 2 
kW power consumption.
• SEAKEEPER 9 - designed for vessels up to 65’ and 35 
tons, power consumption  3 kW max.
• SEAKEEPER 16 - designed for vessels up to 85’ and 70 
tons, power consumption 3 kW max.

За разлика от пасивно контролиран жироскоп, 
SEAKEEPER е ефективен при всички скорости 
на кораба и се използва във всякакви морски ус-
ловия. 
Инжeнерите от Seakeeper предварително из-
числяват всякa отделна поръчка, като целта е 
с настройки да се достигне до 70 - 90% намале-
ние на резонансното клатене. Параметрите на 
кораба се преглеждат в зависимост от предназ-
начението му и района на плаване (крайбрежно 
или офшор).

• ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ОХЛАЖДАНЕ - 
патентована система за охлаждане позволява 
на ротора да се върти с висока скорост във ва-
куумната сфера. 

Продуктовата линия на SEAKEEPER за 2015 
година включва следните 6 модела жироско-
пични стабилизатори:
• SEAKEEPER 3DC - най-малкият от серията и 
единственият, който се захранва от прав ток. 
Предназначен е за яхти и малки съдове с дължина 
до 12 м и тегло до 10 тона. Отличава се с много ни-
ска консумация на ел. енергия - 900 Вт.
•	SEAKEEPER 5 - предназначен е за съдове с дължи-
на до 15 м и тегло до 20 тона. Скоростта на върте-
не на ротора е 10 700 об./мин. при консумация едва 
2 кВт ел. енергия.
•	SEAKEEPER 9 - за съдове с дължина до 20 м и тегло 
до 35 тона; консумация на ел. енергия до 3 кВт.
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Теорията на жироскопните стабилизато-
ри е развита в началото на 1900 г. от Ernst Otto 
Schlick и Elmer Sperry, но до широкомащабно при-
ложение не се стига поради огромното  тегло, 
размери и консумацията на ел. енергия.

Принципът на работа на жироскопните стаби-
лизатори е следният: роторът се върти с висо-
ка скорост около вертикална ос в камера. Каме-
рата е монтирана така, че роторът да може да 
се върти (прецесира) около напречната (кардан-
на) ос. Клатенето на кораба принуждава ротора 
да генерира въртящ момент около карданната 
ос - момент на прецесия. Контролерът на жирос-
копа изпраща команди към спирачна система за 
регулиране на момента на прецесия и по този на-
чин генерира и контролира вторичен въртящ мо-
мент наричан въртящ момент на жироскопа, кой-
то се противопоставя на клатенето на кораба.

Инженерите от 
SEAKEEPER из-
ползват тези 
принципи и при-
лагайки нови 
технологии и 
иновации създа-
ват продукт, 
който се отли-
чава с голяма на-
деждност, ефек-
тивност и много 
нисък разход на 
ел. енергия.
Какво е новото:
• ВАКУУМНА ТЕХНОЛОГИЯ - роторът на жи-
роскопа е поставен във вакуумна среда в сфе-
рата, което позволява въртене с много висока 
скорост (до 10 700 об./мин.) с много нисък разход 
на ел. енергия. Освен това критичните компо-
ненти (ротор, лагери и двигател) са поставени 
във вакуумна среда и са изолирани от вредното 
въздействие на морската среда.
• АКТИВЕН КОНТРОЛ - активният контрол на 
SEAKEEPER оптимизира жироскопичния вър-
тящ момент, осигурявайки голяма степен на 
ефективност. 

Concept for gyro stabilization was developed in 
the early 1900’s by Ernst Otto Schlick and Elmer 
Sperry. Wide-scale adoption never developed due to 
the enormous weight, size, and very high power con-
sumption. 

The principle of Gyro stabilization - a flywheel ro-
tates at high speed about a vertical axis inside an 
enclosure. The enclosure is mounted so the flywheel 
can rotate (precess) about a transverse (gimbal) axis. 
Boat roll causes the flywheel to generate a torque 
about the gimbal axis called the precession torque. 
The gyro controller sends commands to a brake to 
regulate the precession torque and thereby generate 
and control a second torque called the gyro torque 
that opposes boat roll.

The SEAKEEPER engineers elaborated this prin-
ciples and applying new technologies and inno-
vations created a product which is characterized 
by high reliability, great performance and low 
power consumption.
What is new in the SEEKEEPER’s concept:
• VACCUUM TECHNOLOGY - Inside a vacuum 
encapsulation, a flywheel spins at speeds of up 
to 10’700 rpm with very low power consumption. 
Moreover, because the critical components (flywheel 
bearings and motor) are sealed in a vacuum, they are 
forever isolated from the marine environment.
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• SEAKEEPER 26 - designed for vessels up to 100’ and  
100 tons, power consumption 3 kW max.
• SEAKEEPER 35 - for vessels over 100’ up to 140 tons, 
power consumption 5 kW max.
Multiple units can be fitted for larger boats.

All SEAKEEPER Gyros come with 24 months or 2 000 
hrs of service warranty.

Black Sea Yacht Service Ltd.
South Industrial Zone
Ship Machine-Building JSC, Area 3
9002 Varna, Bulgaria
tel.: + 359 893 344 253
e-mail: blackseayachtservice@gmail.com
www.blackseayacht.com

Brief history
2014 marks 40 years from the establishment of a sep-
arate Faculty of Shipbuilding at the then Mechani-
cal and Electrical Engineering Institute. This is one 
of the oldest faculties at the Technical University of 
Varna.
The organizational structure of the faculty was 
adopted at a meeting of the Academic Council held 
on 30 September 1974 and included 5 departments: 
Shipbuilding, Marine Engineering, Hydrodynamics, 
Technical Mechanics and Physical Education. The 
current structure does not include the Department 
of Hydrodynamics but features Depertment of Ther-
mal Engineering.

•	SEAKEEPER 16 - за съдове с дължина до 25 м и те-
гло до 70 тона; консумация на ел. енергия  до 3 кВт.
•	SEAKEEPER 26 - за съдове с дължина до 30 м и те-
гло до 100 тона, консумация на ел. енергия до 3 кВт.
•	SEAKEEPER 35 - за съдове с дължина над 30 м и те-
гло до 140 тона; консумация на ел. енергия до 5 кВт.

Всички модели жиро-стабилизатори SEAKEEPER 
са с гаранция 24 месеца или 2 000 часа.

„Блек Сий Яхт Сервиз” ООД
Южна индустриална зона,

„Корабно машиностроене” АД, район 3
9002 Варна, България
tel.: + 359 893 344 253

e-mail: blackseayachtservice@gmail.com
www.blackseayacht.com

Кратка история
През 2014 година се навършиха 40 години от обо-
собяването на самостоятелен Корабостроите-
лен факултет към тогавашния Висш Машинно-
Електротехнически Институт (ВМЕИ). Това е 
един от най-старите факултети в Технически 
университет - Варна.
Структурата на факултета е приета на засе-
дание на Академичния съвет от 30 Септември 
1974 г. и включва 5 катедри: Корабостроене, 
КЕМM (Корабни енергетични машини и меха-
низми), Хидродинамика, Техническа механика и 
Физкултура. В сегашната структура отсъст-
ва катедра Хидродинамика и е включена Топло-
техника.
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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

- Плодотворната връзка между висшето 
образование и пазара на труда

TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA SHIPBUILDING FACULTY 
- The fruitful collaboration between University education and the 

labor market

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
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Training in shipbuilding began 70 years ago with De-
cree-Law for establishment of State University St. Cyr-
il Slavianobulgarski in Varna, published on 4 August 
1945 and signed by the Regents of Bulgaria, on behalf 
of His Majesty The Tsar. The university has two fac-
ulties: Faculty of economics and Technical Faculty. 
The latter has the following departments: machine-
building, shipbuilding, electrical engineering, archi-
tecture and civil engineering, industrial chemistry. 
Multiple chairs were established, which needed to 
be divided by the Academic Council. Some of the 
newly founded ones were: Shipbuilding, Technical 
Mechanics, Thermodynamics, Heat engines.

Majors
At the current Shipbuilding faculty, students major 
in the following courses, connected to the marine 
field: Naval Architecture and Marine Technology - 
Bachelor with 4 years of education and a 30-people 
full-time quota; Marine Engineering specialty under 
the supervision of the Executive Maritime Adminis-
tration Agency, Bachelor with 4 years of education 
and a quota of 45 people full-time and 30 people part-
time. Both majors include a Masters degree courses 
with a duration of 3 semesters.
These majors have established since the foundation 
of the Mechanical and Electrical Engineering Insti-
tute in 1962, with the first students enrolled in the 
next year. Throughout the years, the Shipbuilding 
faculty has become not only a symbol of the Techni-
cal University but also of the city of Varna.

Naval Architecture and Marine Technology is the 
only major in the country that teaches personnel with 
higher engineering qualifications in design, building 
and repairing ships, as well as off-shore structures 
for oil and gas exploration and production; and small 
crafts. Graduates from this major gain universal 
knowledge, which they can apply anywhere in the 
world, providing them excellent career opportunities. 
The major includes the option of teaching in English.

The theoretical and practical training in Marine En-
gineering provides the knowledge and skills needed 
for receiving an internationally recognized naviga-
tion license and is supervised by the Executive Mari-
time Administration Agency. The training includes 
6 months of navigation or production training in-
ternship. 

Graduates from this major successfully go on to ca-
reers in navigation, shipbuilding, ship classification 
and insurance companies, as well as in the ther-
mal - and nuclear power production, design offices, 
power-plant repair, machine-building, in the chemi-
cal, oil and gas, metallurgical industries, etc.
The annual salary highly surpasses the average rate 
in the country.
Those who graduated with Bachelor’s degree in 
Marine Engineering can further their studies into a 
Masters degree, receiving a professional qualifica-
tion „Marine Engineer at a managerial level” and the 
degree „Master of Marine Engineering”. 

Laboratory equipment
Over the years, the Faculty of Shipbuilding has built 
a range of modern facilities, among which special at-
tention deserve:

Обучението по корабостроене, обаче, започва 
преди 70 години с Наредба-Закон за създаване на 
Държавен университет „Св. Кирил Славянобъл-
гарски” в град Варна, издадена на 04 Август 1945 
г. и подписана в името на Негово Величество 
Царя от Регентите на България. Университе-
тът е с два факултета - стопански и техниче-
ски. Към Технически факултет се създават от-
дели: машинностроителен, корабостроителен, 
електротехнически, строително-архитекту-
рен, индустриална химия. Разкриват се множе-
ство катедри, които трябва да се разпределят 
по отдели от Академичния съвет. Сред новоот-
критите катедри са: Корабостроене, Техниче-
ска механика, Топлинна механика, Топлинни дви-
гатели.

Специалности
В сегашния Корабостроителен факултет се 
обучават студенти в следните специалности 
свързани с морския сектор: „Корабостроене и 
морска техника” (КМТ) - образователна и квали-
фикационна степен (ОКС) „Бакалавър” с 4 годиш-
но обучение и прием 30 души редовно обучение; 
„Корабни машини и механизми” (КММ) - специ-
алност наблюдавана от Изпълнителна агенция 
„Морска администрация”, с ОКС „Бакалавър” и  
4 годишно обучение и прием 45 души редовно и 
30 души задочно обучение. Към двете специално-
сти има и обучение в ОКС „Магистър” в рамки-
те на три семестъра.
Двете специалности са раз-
крити със самото създаване на 
ВМЕИ още през 1962 г., като от 
следващата година започва и 
обучението на първите студен-
ти. През годините Корабостро-
ителният факултет се превър-
на в емблема не само на ВМЕИ и 
на Техническия университет, 
но и на град Варна.
Специалност „Корабостроене и 
морска техника” е единствена-
та в страната, която обучава 
кадри с висше инженерно обра-
зование за проектиране, стро-
ителство, ремонт на кораби, 
както и морски съоръжения за 
търсене и добив на нефт и мал-
котонажни плавателни съдове. Завършилите 
специалността добиват универсални знания, 
които могат да използват навсякъде по све-
та, което им осигурява много добра реализация. 
Специалността предоставя възможност за обу-
чение и на английски език.
Теоретичното и практическото обучение в 
специалност „Корабни машини и механизми” 
осигурява необходимите знания и умения за 

получаване на международно признато свидетел-
ство за правоспособност „Вахтен механик” и се 
контролира от ИА „Морска администрация”. В 
обучението са предвидени и 6 месеца учебна пла-
вателна или производствена практика.
Завършилите специалността КММ успешно се 
реализират в корабоплаването, корабостроене-
то, кораборемонта, корабни класификационни, 
проектантски и застрахователни компании, 
топло - и ядрената енергетика, енергоремонта, 
машиностроенето, химическата, газовата, неф-
тената, металургичната промишленост и др.
Обичайното възнаграждение превишава много-
кратно средната работна заплата в страната.
Завършилите ОКС „Бакалавър” по КММ могат 
да продължат обучението си в ОКС „Магистър” 
за получаване на професионална квалификация 
„Инженер по корабни машини и механизми на 
управленско ниво”, квалификационната сте-
пен „магистър-инженер”, както и възможност 
за придобиване на правоспособност „механик 
неограничена мощност” или „механик I-ва сте-
пен - главен механик”.

Материална база
През годините Корабостроителният факултет 
е изградил модерна материална база, между кои-
то особено внимание заслужават:
•	 Научно	 Производствена	 Лаборатория	 (НПЛ)	
„Виброконтрол и диагностика на машини и съо-
ръжения”, в която се извършват научно-прилож-
ни изследвания за предприятия от индустрия-
та: „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД, 
ККЗ „МТГ - Делфин” АД, Корабостроителница 
„Русе”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „ЛУКОЙЛ Нефто-
хим Бургас” АД, „Булгартрансгаз” ЕАД и др.
НПЛ „Топлинни турбомашини”, с научно при-
ложни изследвания за „Солвей Соди” - Девня; 
„Нефтохим” - Бургас; „Промет” - Дебелт; „Сто-
мана Перник” и др.
•	 „Университетска	 лаборатория	 за	 заварява-
не и рязане на корабни корпусни конструкции и 
морски съоръжения”, която е оборудвана с авто-
матизирана система за рязане на металите; 
специализирана маса за разкрой; машина за ръч-
но плазмено рязане; заваръчни апарати; цифро-
ва микроскопска камера. Реализирани са догово-
ри за подводно заваряване и рязане на метали, 
свързани с ремонтни дейности на фирмите: 
„Водолаз-1” ЕООД, „Галеон - Водолазна дейност” 
ЕООД, „Ви-Ви-Би” ЕООД, „Ремтехноложи” ООД, 
„Марийн дайвинг сървис” ООД и др.
•	 За	 нуждите	 на	 практическото	 обучение	 на	
корабните механици е изграден и съвременен 
тренажьорен комплекс. Той е оборудван със се-
дем работни места: шест за обучение и едно ин-
структорско място, съгласно изискванията на 
ИА „Морска Администрация”. 
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Студенти по време на работа в изнесеното инженерно бюро
Students at work in the engineering bureau

Момент от обучението в тренажорния комплекс
Illustration of training on the simulator.

Експериментални изследвания в опитния басейн на ТУ-Варна
Experiments in the towing tank of TU-Varna
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•	Scientific	and	Production	Laboratory	„Vibration	con-
trol and Diagnostics of Machinery and Structures”, 
where basic and applied science research has been 
carried out for the need of the industry: „BULYARD 
Shipbuilding Industry” JSCo, „MTG Dolphin” PLC, 
ROUSSE Shipyard, „NPP Kozloduy” PLC, „LUKOIL 
Neftochim Burgas” JSC, „Bulgartransgaz” PLC, etc.
•	Scientific	and	Production	Laboratory	„Thermal	tur-
bo-machines”, where basic and applied science re-
search has been carried out for the needs of: „Solvey 
Sodi” - Devnya; „Neftohim” - Burgas; „Promet” - De-
belt; „Stomana Pernik”, etc.
•	University	Laboratory	 for	Welding	and	Cutting	of	
Ship Hull Structures and Marine Facilities, which is 
equipped with: automated system for metal cutting; 
specialized cutting table; machine for manual plas-
ma cutting; welding machines; digital microscope 
camera. Several contracts for underwater welding 
and cutting of metals have been performed in con-
nection with the repair works of the companies: 
„Diver-1” Ltd; „Galleon - Diving activities” EOOD; 
„VVB” EOOD; „Remtechnology” Ltd; „Marine Diving 
Service” Ltd, etc.
•	To	provide	marine	engineers	with	some	practical	
experience, a training simulator has been developed. 
It is equipped with 7 work places: six training places 
and one instructor place, as required by the Execu-
tive Maritime Administration Agency. The complex 
has a room with control board of a ship’s engine room, 
including a console with a telegraph machine and com-
mand screens, as well as a separate room for the instruc-
tor. The training complex is certified as class C, according 
to DNV requirements.

Collaboration with industry
The close partnership with all industry organizations 
and companies creates an image of the Shipbuilding 
Faculty and presents it to Varna and the entire country.

Комплексът притежава команден пулт на ко-
рабно машинно отделение с конзола с машинен 
телеграф и командни екрани, както и отделно 
помещение за инструктора. Комплексът е сер-
тифициран за учебен клас „С” съгласно изисква-
нията на ИА „Морска Администрация”. 

Връзки с промишлеността
Близкото сътрудничество с всички предприя-
тия и фирми от промишлеността дава опреде-
лен облик на Корабостроителния факултет и го 
представят пред обществеността на Варна и 
на цялата страна.
От години към КМТ е изграден Съвет на спе-
циалността, в който членуват общо 25 фирми 
и всички професионални гимназии от Варна, 
Бургас и Русе. Част от основните задачи пред 
Съвета са: обсъждане, анализи и обосноваване на 
потребностите от кадри; съгласуване, и под-
помагане на практическото обучение на сту-
дентите; материално-техническо осигуряване 
на образователната дейност чрез подпомагане 
развитието на лабораторна учебна база; орга-
низиране на конференции и семинари, включи-
телно и с международно участие.
Израз на ползотворното сътрудничество меж-
ду Съвета на специалността и Университета 
е разкритото инженерно бюро във Високо-тех-
нологичния парк (ВТП) на Университета. В това 
бюро, през учебната година студентите из-
вършват реална проектна дейност за фирмата 
„Кеппел ФЕЛС Балтек” ООД, при гъвкаво работ-
но време при много добро заплащане.
За своята всеотдайна дейност доскорошният 
и настоящият Председател на Съвета - инж. 
Иван Даскалов  и инж. Людмил Стоев съответ-
но, бяха удостоени с почетния символ „Златна 
значка” (лого) на ТУ - Варна.

Неоценимо е и съдействието на Българска нацио-
нална асоциация по корабостроене и кораборе-
монт (БНАКК) за ползотворните връзки с факул-
тета. В Асоциацията членуват 41 фирми от целия 
корабостроителен и кораборемонтен бранш.
Първа по рода си проява беше организирания от 
БНАКК „Информационен ден за възможностите за 
обучение, повишаване на квалификацията и реали-
зация в бранш „Корабостроене и кораборемонт”. 
Целта на тази импровизирана трудова борса 
беше на студенти, кандидат студенти и учени-
ци от гимназиите и общо образователните учи-
лища и техните родители да бъдат разяснени 
възможностите за обучение по морските специал-
ности и реализация в бранша (работа и/или стаж) 
след завършване на средно/висше образование. 

Всяко дружество - член на БНАКК, имаше на 
разположение щанд, на който да демонстрира 
своите възможности.
Активно участие в тази проява имаше и Кора-
бостроителен факултет.

Проблемите на висшето образование свър-
зани с демографската криза и отлива на 
кандидат студенти от инженерните спе-

For years, an NGO - Council to Naval Architecture 
and Marine Technology department has been oper-
ating. 28 companies are members of the organiza-
tion together with all professional high schools in 
Varna, Burgas and Ruse. Part of the Council’s main 
tasks are: discussing, analyzing and explaining the 
need for personnel; co-ordination and cooperation in 
the curriculum and  the practical training of the stu-
dents; provision of materials and equipment through 
helping with the development of the laboratory train-
ing base; organizing conferences and seminars, in-
cluding ones with international participation.
An example of the beneficial partnership between 
the Council and the University is the established 
engineering office at the High-Tech Park within the 
University’s premises. 

There, throughout the academic year, the students 
perform actual project activity for the company „Kep-
pel FELS Baltech” Ltd, with flexible working hours 
and attractive payment.

For their outstanding contribution, the recent and 
current President of the Council - two managers Mr.  
Ivan Daskalov and Mr. Luydmil Stoev, respectively, 
were awarded with the „Golden Badge” honorary 
symbol of TU - Varna.

Priceless is the cooperation of the Bulgarian Na-
tional Association of Shipbuilding and Shiprepair 
(BULNAS) for its beneficial connections to the faculty. 
The Association consists of 41 company members 
from the entire shipbuilding and ship repair industry.
First in its kind was the BULNAS organized „Informa-
tional day on opportunities for education, raising the 
qualification and careers in Shipbuilding and Shiprepair 
industry”. The goal of this event was to explain to poten-
tial students and high school students, together with 
their parents, the possibilities for education in marine 
majors and the career opportunities (work or internship) 
after graduation of high-school and university education. 
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Връчване на  почетния символ Златна значка (лого) на ТУ-Варна на инж. Иван Даскалов
Presenting the „Golden badge” honorary symbol ot TU-Varna to Mr. Ivan Daskalov

 Откриване на „Информационен ден за възможностите за обучение, повишаване на квалификацията и реализация 
в бранш „Корабостроене и кораборемонт” - 04 Декември 2014 г.

Opening of the „Informational day on opportunities for education, raising the qualification and careers 
in Shipbuilding and Shiprepair industry”, December 4, 2014

Щанда на катедра „Корабостроене”
Stand of Naval Architecture Department
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циалности събра на нарочна дискусия члено-
вете на БНАКК през Септември 2015 година. 
Присъстващите на форума приеха редица кон-
кретни мерки за преодоляване на кадровата 
криза в бранша, като особено важна за бъдещи-
те кандидат студенти бе гласуваната декла-
рация за основаване на стипендиантски фонд за 
подпомагане с месечна стипендия новозаписани 
студенти в специалност КМТ.

Единодушно участниците във форума констати-
раха, че през последните години инженерните 
кадри, в т.ч. и корабните специалисти, са в пър-
вата тройка на най-търсените в целия свят.

All  members of BULNAS, had their own stand, 
where they could demonstrate their abilities.
An active participant in this event was the Ship-
building faculty.

The problems in higher education, connected with the 
demographic crisis and the outflow of students from en-
gineering majors, was the reason for appointing a dis-
cussion between BULNAS members in September 2015.

Those attending the forum adopted a number of 
measures to overcome this crisis in the industry. An 
essential one for any potential student candidates 
was the declaration for establishing a scholarship 
fund to help with a monthly scholarship for newly 
accepted students in Naval Architecture and Marine 
Technology.
Unanimously, all members agreed that throughout 
the last few years, engineers, including maritime 
specialists, are among the first three of the most 
searched worldwide.

Реализация
Завършващите специалностите на Корабо-
строителен факултет намират сто проценто-
ва реализация в страната и в чужбина. Някои 
от тях са започнали своя трудов стаж, преди 
още да си получат Дипломите за висше образо-
вание. Ето посланията на някой от тях.

Йордан Стефанов Денев
Инженер-технолог 
,,Варна Меритайм” ЕООД

Завърших специалност ,,Корабостроене и мор-
ска техника” в Технически университет - Варна 
през месец Юли 2015 г. Преди постъпването си 
в Университета разбрах, че тази специалност 
е широкопрофилна, уникална и единствената в 
България. С радост узнавам, че  много мои коле-
ги и други наши випускници работят в редица 
фирми от корабостроителния и кораборемонт-
ния сектор, в различни малки и средни предпри-
ятия, както  в  страната, така и в чужбина и се 
радват на авторитет и уважение сред остана-
лите специалисти. В чужбина нашите випускни-
ци се радват на изключителни успехи и в много 
случаи достигат до най-високите етажи на ка-
риерата и бизнеса. Затова препоръчвам на кан-
дидат-студентите да се насочат към моята 
специалност - ,,Корабостроене и морска техни-
ка”. Никога няма да съжалявам, че се записах  в 
тази специалност и имам планове да продължа 
обучението си в магистърската степен.

Гюрай Елшанов Саидов
Организатор производство към корпусния цех в 
ККЗ „МТГ - Делфин” АД

Завърших специалност „Корабостроене и мор-
ска техника” в Технически университет - Варна 
през Юли 2015 г. Курсът на обучение се проведе 
на високо академично ниво от квалифицирани 
преподаватели. Те ни дадоха знания в областта 
на корабостроенето и ни подготвиха като спе-
циалисти с перспективни възможности, не по-
малки от тези на завършилите в най-известни-
те технически университети в Европа и света. 
Съветвам кандидат-студентите да се насо-
чат към моята специалност - „Корабостроене 
и морска техника”. 
Винаги съм смятал, че усърдието и сериозната 
подготовка в крайна сметка се възнаграждават 
и са гаранция за професионален успех. Сега съм 
напълно убеден в това и от все сърце го поже-
лавам на всички настоящи и бъдещи студенти.

Realization
Those graduating from the Shipbuilding faculty find 
100% realization in the country or abroad. Some of 
them have started their working experience before 
receiving their Diplomas for Higher Education. Here 
are a few words from some of them.

Yordan Stefanov Denev
Production engineer with 
Varna Maritime Ltd.

I graduated „Naval Archi-
tecture and Marine Tech-
nology” from the Techni-
cal University of Varna in 
July 2015. Before going to 
University, I found out that 
this major is wide-profile, 

unique and the only place it is taught in Bulgaria 
is the Technical University of Varna. I was happy to 
find out that most of my colleagues are working in 
a number of companies from the shipbuilding and 
ship-repair industry, in different small or medium-
sized companies, both in this country or abroad, and 
are respected by other fellow specialists. Abroad, our 
colleagues are achieving extraordinary successes 
and in many cases reach the top levels in their com-
panies. Therefore, I advise all candidate students to 
pursue my major - „Naval Architecture and Marine 
Technology”. I have never regretted signing up for 
this major and I have plans to further my studies for 
a Master’s degree.

Guyray Elshanov Saidov
Supervisor at the hull-pro-
duction workshop of 
MTG Dolphin PLC

I graduated „Naval Archi-
tecture and Marine Tech-
nology” from the Technical 
University of Varna in July 
2015. The courses were 
lead at a high academic 
level by qualified lecturers. 

They provided us with knowledge in the field of ship-
building and prepared us to become specialists with 
opportunities, just as big as for those graduated from 
the best technical universities in Europe and the 
world. I advise all candidate students to pursue my 
major - „Naval Architecture and Marine Technolo-
gy”. I have always considered that hard work and se-
rious preparation are rewarded and are a guarantee 
for professional success. I am now convinced in that 
and I wish this to all present and future students.
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Представителите на ТУ-Варна и Корабостроителен факултет (от дясно наляво): доц. Николай Минчев, доц. Пламен 
Дичев, доц. Харалан Хараланов, доц. Иван Иванов.

Participants in the discussion between BULNAS members in September 2015
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Йовко Георгиев Русев  
Проектант в „Кеппел ФЕЛС Балтек” ООД, асис-
тент в катедра „КММ” - Корабни парни и газо-
ви турбини 
 
Завърших специалност „Корабни машини и меха-
низми” в Технически университет - Варна през 
Юли 2015 г. Курсът на обучение се проведе на ви-
соко академично ниво от квалифицирани препо-
даватели. Преди да се запиша в Университета 
си избрах тази специалност, защото предос-
тавя много възможности за развитие, както в 
стационарната енергетика, проектирането, 
така и в корабоплаването. Много мои колеги 
работят в сферата на морското проектиране, 
благодарение на добрата подготовка, която ни 
беше предоставена. По време на обучението се 
изучават софтуерни продукти, които са допри-
несли за по-добрата квалификация. Мога да по-
съветвам кандидат студентите да се ориен-
тират към моята специалност „КММ”, защото 
предоставя големи възможности за реализация.

Александрина Захариева Василева
Магистър по корабостроене и морска техника
Център по хидро- и аеродинамика - Българска 
Академия на Науките

Завърших специалност „Корабостроене и мор-
ска техника” в Технически университет - Варна 
през 2012 година. Същата година кандидатствах 
и бях зачислена като докторант към катедра 
„Корабостроене” в направление „Теория на кора-
ба”. През Септември 2015  съм отчислена и ми 
предстои защита. В процеса на обучение като 
бакалавър и магистър срещнах голяма подкре-
па от положително настроените и отзивчиви 
преподаватели от катедрата, които изигра-
ха съществена роля за интереса ми към спе-
циалността. Бих искала да им изкажа огромна 
благодарност, защото благодарение на тях, аз 
завърших тази тежка мъжка специалност. Най-
гордо мога да кажа, че знанията придобити от 
бакалавърския и магистърския курс на обучение 
ми дадоха летящ старт и самочувствие в профе-
сионално отношение - от четири години работя 
в този сектор в Центъра по хидро- и аеро дина-
мика към ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски” - БАН. 
Работната среда и добрият преподавателски 
колектив на катедра „Корабостроене” на Техни-
чески университет - Варна ми дадоха допълните-
лен стимул за кандидатстване за докторантска 
степен и да продължа своето развитие в една 
динамична и изпълнена с приятни емоции обста-
новка. С ръка на сърце бих препоръчала тази спе-
циалност на всички млади, енергични и изпълнени 
с хъс за развитие и работа кандидат-студенти.

Yovko Georgiev Rusev
Designer with Keppel FELS 
Baltech Ltd.; Assistance 
Professor in Ship Steam and 
Gas Turbines at the Marine 
Engineering Department

I graduated „Marine Engi-
neering” from the Techni-
cal University of Varna in 
July 2015. The education 
was performed at high 

academic level by qualified tutors. Before signing-
up in the University, I selected this major because 
it offers possibilities for development in stationary 
power industry, design and navigation. I have many 
colleagues working in the field of marine design 
thanks to the good education they got here. During 
the period of our education we studied various soft-
ware products, which had surely contributed to our 
better qualification. I can only advise all candidate-
students to choose my major Marine Engineering be-
cause it offers big career opportunities.

Alexandrina Zaharieva 
Vasileva
M.Sc. in Naval Architecture 
and Marine Technology
Bulgarian Ship Hydrody-
namics Centre - BAS

I graduated in 2012 from 
the TU - Varna in the ma-
jor Naval Architecture and 
Marine Technology. In the 
same year I applied and was 

accepted for a PhD course to the chair of Shipbuild-
ing in the module Ship Theory. In September 2015, 
I finished with the right to defend my PhD The-
sis, which is pending. In the process of education at 
Bachelor and Master level I was greatly supported by 
the positive and responsive tutors in the department, 
which played significant role in increasing my interest 
to the specialty. I would like to express my enormous 
acknowledgements to them, because, thanks to them I 
graduated in this hard „male” career. I can proudly say 
that the knowledge acquired during my Bachelor and 
Master courses gave me a flying start and confidence 
professionally: for 4 years I work in this field of the Bul-
garian Ship Hydrodynamics Centre - Varna, Bulgarian 
Academy of sciences. The working environment and 
the good teaching team of the Shipbuilding Depart-
ment at the TU - Varna gave me additional incentive to 
apply for PhD degree and to continue my career in a dy-
namic and emotionally comfortable environment. I can 
most honestly recommend the major of Naval Architec-
ture and Marine Technology to all young, energetic and 
ambitious to develop and work candidate students.

На 29 Октомври 2015 г. в Завода се проведе це-
ремония по кръщаване на стр. №802 - „1 840 м3 

саморазтоварваща драга Махури” - по поръчка 
на „Dutch Dredging” B. V. - Холандия и в съвмест-
но изпълнение 
с „Royal IHC”. 
Същият се строи 
под наблюдени-
ето на Bureau 
Veritas - клон Ва-
рна и ще бъде 
предаден на Ко-
рабособственика 
до края на 2015 г.

Това е четвърта-
та поред драга, 
която „МТГ Дел-
фин” строи по по-
ръчка и съвмест-
но с холандските 
си партньори. 

„МТГ-ДЕЛФИН” АД 
КРЪЩАВА ЧЕТВЪРТА ПОРЕД ДРАГА

„MTG-DOLPHIN” PLC 
GIVES NAME TO THE FOURTH DREDGER IN A ROW

On 29th of October 2015 a name giving ceremony 
of BN802 - „1 840 m3 TSHD Mahury” took place in 
MTG Dolphin Shipyard. The ship is built by order 
of „Dutch Dredging” B. V. - Netherlands and in co-

operation with 
Royal IHC”, under 
the supervision 
of Bureau Veritas 
- Varna. She will 
be delivered to the 
Shipwoner by the 
end of 2015.

This is the fourth 
dredger in a row 
that MTG Dolphin 
builds by order 
and in cooperation 
with its Dutch 
partners.
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Предназначението на драгата е поддръжката 
на плавателни канали, акватории и вътрешни 
водни пътища, както и участие в изграждането 
на хидротехнически съоръжения. Проектната 
дълбочина на драгиране е 30 м, като обемът на 
товарния хамбар е 1 840 м3. Корабът е снабден 
с най-модерната електронна система за пози-
циониране, промерване и извършване на драгаж-
ни работи. 

Проектирането и оборудването на „Махури” са 
насочени към оптимизиране на екипажа, свеж-
дайки го до 8 души.
Окаква се корабът да бъде предаден на корабо-
собственика през Януари 2016 година.

The ship is designed to support waterways, sea and 
inland waterways, as well as to take part of land 
reclamation. Dredging depth bellow waterline is 30 
meters and the hopper capacity is 1 840 m3. The ves-
sel is equipped with the newest electronic system 
for positioning, sounding and execution of dredging 
work.

Designing and the equipment of „Mahury” are di-
rected at the optimization of the number of the crew, 
reducing it to just 8 people.
„Mahury” is scheduled for completion on January, 2016.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТУДЕНО ОГЪНАТИ ПРОФИЛИ

APPLICATION OF COLD FORMED STEEL PROFILE

В стремежа си за запазване на позицията си на 
една от водещите фирми в България за прера-
ботка на конструкционни стомани, Интерком 
Груп непрекъснато разнообразява и разширява 
производствените си възможности.
Част от новата гама в продуктовото портфо-
лио на фирмата са студено формованите профи-
ли (L.C.П и др.).
Със своето значително по-малко тегло (в срав-
нение с горещо валцованите профили), добри ме-
ханични и якостни показатели те могат да на-
мерят широко приложение в изработката на 
метални конструкции и изделия.

In his effort to keep the position as one of the leading 
companies in Bulgaria for processing of structural 
steels, Intercom Group is constantly diversifying and 
expanding its production possibilities.
Part of the new product range of the company are the 
cold-formed steel profiles (L, U, C and etc.).
With it‘s significantly lighter weight (in compari-
son to the hot-rolled profiles), good mechanical 
and strength characteristics, they can be widely 
used in the manufacture of metal constructions 
and products.
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В подкрепа на горепосоченото, като пример за 
приложението на СОП, може да бъде посочен 
проекта за изграждане на „Инженерно съоръже-
ние от възпрепятстващ тип” по Българо-Тур-
ската граница.
През месец Септември Интерком Груп подписа 
договор за изработка на металната конструкция 
на съоръжението. В конструктивната докумен-
тация са заложени за производство и изработка 
детайли от студено формовани електро заваре-
ни тръби и СОП в обем повече от 700 тона и срок 
за производство, изработка и доставка 90 дни.

Дъщерното на Интерком Груп предприятие 
„Мегапрофил ИГ” ООД гр. Русе има висока про-
изводителност на линиите за производство на 
електро заварени тръби и СОП - повече от 3 500 
тона за месец. Голямата лекота и технологич-
ност при работа с такъв вид профил позволи на 
Интерком Груп да произведе и достави в рамки-
те на един месец повече от 200 тона готови за 
монтаж изделия.
Този голям обем преработен метал не забави из-
пълнението  на графиците по предварително под-
писаните договори за изработка с други клиенти.

Referring to the above Information, we present to 
you the application of this profiles for the construc-
tion of „Engineering facility for prevention” on the 
Bulgarian-Turkish border.
In September Intercom Group signed a contract for 
production of the steel construction of the facility. In 
the documents of construction are set for production 
and manufacture, cold-formed welded steel hollow 
sections and profiles with quantity of more than 700 
tons and  a period of  90 days  for production and 
delivery.

The Subsidiary „Megaprofil IG” Ruse Ltd has  a high 
level of efficiency of the production lines for  elec-
tric-welded steel hollow sections and profiles - the 
monthly capacity is more than 3 500 tons. The effort-
lessness and technology when working with such 
profiles and sections allow IG to produce and deliver 
within a month more than 200 tons of production, 
ready for setting-up.
This large quantity of treated metal did not delay 
the performance of any of the signed contracts with 
other customers.

ПРЕДСТОЯЩИ КОНФЕРЕНЦИИ

ХIII-ТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

10-15 Октомври 2016 г., 
Фестивален и конгресен център -

 Варна, България
Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна и 
Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения 
и технологии „акад. Ангел Балевски” - БАН имат удоволствието да Ви поканят 
да вземете участие в Тринадесетото издание на Международната конференция 
по Морски Науки и Технологии BLACK SEA ‘2016, посветена на 40-годишнината 
от основаването на ЦХА-Варна.

BLACK SEA ‘2016 е поредна конференция, която регулярно се провежда във Варна относно проблеми-
те на морската наука и технологии. Ще бъде предоставена възможност на учени и специалисти в 
областта на морската наука и индустрия от различни страни в Европа да обменят знания и идеи.
Щастлива случайност е, че през Октомври 2016 г., Центърът по хидро- и аеродинамика - Варна 
(ЦХА) празнува 40 години от неговото основаване. През годините ЦХА се е развил като световно 
известен експериментален комплекс от високо качество и с върхови постижения в областта на 
корабната хидродинамика. Това е резултат от съвместните усилия на национални и международ-
ни организации, институции и специалисти в този важен сектор на морската индустрия, които 
ние с радост бихме желали да приветстваме на специалната Юбилейна Сесия.
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КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ РЕАЛИЗИРА 
С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ
МОРСКИ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ВВМУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” - ВАРНА 
ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛОГИЯ - ВАРНА
И ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА:
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

ВАЖНИ СРОКОВЕ
Регистриране с формуляр за участие /
Резюмета:  25 Април 2016 г. 
Уведомление за одобрение: 23 Май 2016 г.
Подаване на доклади: 18 Юли 2016 г.

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Корабостроене и кораборемонт
Корабна хидродинамика
Електро-инженеринг
Корабни машини и механизми
Морски транспорт и пристанища 
Океанология
Океанско инженерство
Морска безопасност 
Опазване на морската среда
Възобновяеми енергийни източници
Брегови съоръжения
Рибарство и аквакултури

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОНСОРСТВО
Избрани материали и доклади, посветени на годишнината на ЦХА ще бъдат публикувани в специален 
сборник от доклади на Юбилейната Сесия. Предвидени са и рекламни карета до една страница, за кое-
то ЦХА учтиво Ви кани да допринесете чрез промотиране на Вашия бизнес профил, продукти и услуги. 
В случай, че желаете да рекламирате, очакваме Вашето съдействие и ранно известие на office@bshc.bg.

Териториална организация 
на научно-техническите съюзи - Варна, 
Секретариат на BLACK SEA ‘2016
ул. „Цар Симеон I” №25, 9000, гр. Варна,  България
тел.: + 359 52 630 531; факс: + 359 52 630 533
е-mail: nts@nts.varna.net 
http://nts.varna-bg.org

Център по хидро- и аеродинамика - Варна (ЦХА) 
ул. „Уилям Фруд” №1
9003, гр. Варна, България
тел.: + 359 52 370 500
факс: + 359 52 370 514
е-mail: office @bshc.bg
www.bshc.bg

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
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THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGIES

October 10th - 15th, 2016, 
Festival and Congress Centre - 

Varna, Bulgaria

Scientific and Technical Unions Varna Branch and
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre at the Institute of Metal Science, Equipment 
and Technology - BAS have the privilege to invite you to attend the Thirteenth 
International Conference on Marine Sciences and Technologies. 
Black Sea ‘2016, dedicated to the 40th Anniversary of BSHC.
Black Sea ‘2016 is a chain conference regularly held in Varna on the problems of marine 

science and technologies. It is expected to provide opportunity for exchange of knowledge and ideas between 
researchers from different scientific areas and from different countries in Europe, as well as meeting people 
of science with people from industry and shipping.
It is a happy coincidence that in October 2016, the Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC) will 
celebrate 40 years of its foundation. Throughout the years, BSHC developed in a world famous high-quality 
facility of excellence in the field of ship hydrodynamics.  That was result of the joint efforts of many national 
and international bodies, institutions and professionals in this important sector of maritime industry, and 
we would be glad to meet all of them again at the special Jubilee Session.

THE CONFERENCE 
IS ORGANIZED IN COOPERATION WITH:
BULGARIAN  NATIONAL ASSOCIATION OF 
SHIPBUILDING AND SHIPREPAIR
MARINE CLUSTER BULGARIA 
TECHNICAL UNIVERSITY - VARNA
N. VAPTSAROV NAVAL ACADEMY - VARNA
INSTITUTE OF OCEANOLOGY AT BAS - VARNA
AND UNDER THE AUSPICES OF:
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (BAS)
VARNA DISTRICT ADMINISTRATION 
VARNA CITY COUNCIL

IMPORTANT DEADLINES
Submission of application forms / Abstracts: April 25th, 2016
Acceptante Notification:   May 23th, 2016
Paper Submission:    July 18th, 2016

CONFERENCE TOPICS
Shipbuilding and Ship Repair
Ship Hydrodynamics 
Electrical and Thermal Engineering 
Machinery and Propulsion Systems 
Maritime Transportation and Port 
Operations 
Oceanology 
Ocean Engineering  
Safety at sea 
Marine Environment Protection
Renewable Energy
Coastal Hydraulics
Applied Aerodynamics
Fisheries and Aquacultures

SPONSORING OPPORTUNITY
Selected materials and papers dedicated to the BSHC Jubilee will be published in a special Jubilee Session 
Volume. Commercial one-page spread is also envisaged and BSHC is asking for your contribution by boasting 
up your Company profile, products and services. If you are willing to advertise, we shall appreciate your early 
notification on office@bshc.bg.

Varna Scientific and Technical Unions
BLACK SEA ‘2016 Secretariat
25, Tsar Simeon I Str., 9000, Varna, Bulgaria
phone: + 359 52 630 531
fax: + 359 52 630 533 
e-mail: nts@nts.varna.net 
http://nts.varna-bg.org

Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)
1, W. Froude Str. 
9003, Varna, Bulgaria
phone: + 359 52 370 500
fax: + 359 52 370 514
e-mail: office@bshc.bg 
www.bshc.bg

ADDRESSES FOR CORRESPONDENCE

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА УПРАВЛЕНИЕТО 
НА БРЕГОВАТА ЗОНА (IISSCZM)”,

финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, При-
оритет BG02.01: „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 - 2014 г.

Продължителност на проекта: 11 месеца 
Обща стойност на проекта: 1 147 655 eвро 
Бенефициент на проекта: Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Варна
Партньор: Басейнова дирекция „Черноморски район”, гр. Варна
Асоцииран партньор: Областна администрация Варна

Основната цел на проекта е да се подобри Интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) 
чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни, 
идващи от различни статични и динамични системи.
Предвидената за изпълнение дейност е интегриране на информацията за състоянието на морските 
води, като при това се развива уникален в европейски и регионален мащаб център за борба с нефтени 
разливи. В рамките на проекта се предвиждат за изпълнение следните основни дейности:

1. Изграждане на проект на система за наблюдение на морските пространства, включваща и ин-
тегрираща всички налични до момента системи. Тази система ще се надгради с визуализация в 
реално време на процесите в морските пространства.

2. Изграждане на център за превенция и прогнозиране на нефтени разливи, който е уникален за Чер-
номорския регион и се предвижда да притежава богата функционалност. От съществено значе-
ние е възможността да се ползва комплекса, както в тренировъчен режим, така и в оперативен 
режим.

3. Изграждане на лаборатория за диагностициране на състоянието на морската вода с акцент уп-
равление на баластните води и оценка на последствията от замърсяване с нефтопродукти.

4. Изграждане на оперативен център за управление на силите, участващи в преодоляването на по-
следствия от нефтени разливи с допълнителни терминали в Басейнова дирекция и Областна ад-
министрация.

Проектът е структуриран в четири работни пакета, покриващи различни аспекти от създаването 
и развитието на Интегрираната информационна система за поддръжка управлението на бреговата 
зона. Резултатите от проекта ще обхванат цялата българска крайбрежната зона.
От особено значение са модулите на проекта, фокусирани върху превенцията на нефтени разливи и 
оценка на състоянието на баластните води. Предстоящите проучвания за енергоносители в нацио-
налните морски пространства налагат наличието на национален капацитет за борба с разливи. По 
тази причина проектът е изключително навременен и в пряка връзка с националната политика за 
енергийна независимост и диверсификация.
От друга страна влизащите в сила клаузи от конвенцията за управление на баластните води налага 
държавата ни да добие необходимия капацитет, което е една и от основните задачи на изграждана-
та в рамките на проекта лаборатория за диагностициране на състоянието на морската вода.
Не е за подценяване и заложената в самата база на проекта идея за интегриране на националния 
академичен, икономически и политически капацитет за решаването на приложни проблеми на упра-
влението на националните морски ресурси.

ПРОГРАМА BG02 „ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДИ”
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ”

Проектът „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона 
(IISSCZM)” се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм

на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВВМУ„Н. Й. Вапцаров” и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейско-
то икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят 
за намаляване на социалните и икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните 
бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономи-
ческо пространство.

Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите
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International Naval Surveys Bureau или накрат-
ко INSB Class e класификационна организация, 
създадена през 1977 г. в Пирея, Гърция. Предста-
вител за България е дружеството  „Ай Ен Ес Би 
- България” ЕООД, Бургас с управител г-н Хрис-
то Бихлюмов. 

Основна мисия на INSB Class е опазване живота и 
имуществото по море, чисти морски простран-
ства и съблюдаването на строги правила при 
експлоатация и строеж на кораби и офшорни съо-
ръжения. Тя поддържа свой собствен регистър на 
класифицираните кораби и има свои собствени 
технически стандарти (т.н. Правила) за проек-
тиране, строителство и наблюдение на кораби. 

INSB Class извършва дейности като Призната 
организация - Recognized Organization (RO), 
включващи регулярни прегледи за съответствие 
с актуалните международни морски конвенции 
SOLAS, MARPOL, ITC, ILL, ISM Code, ISPS Code и 
MLC и национални стандарти от името на фла-
говите администрации, които са я оторизирали. 
Последната получена оторизация е от Монголия 
(на 04 Август 2015 г.). С нея броят на държавите, 
оторизирали INSB Class да извършва прегледи от 
името на флага е 25. Към настоящия момент се 
водят преговори за получаване на оторизация от 
Филипините. Пълен списък може да намерите на 
страница: www.insb-bulgaria.com. 

През последните години INSB Class бележи зна-
чителен растеж, разширявайки влиянието си по 
света. Към момента има присъствие в 50 стра-
ни и над 60 офиса. Има 6 регионални офиса и 
над 200 квалифицирани инспектори и одито-
ри. Следвайки линията на непрекъснато разши-
ряване, със съдействието на INSB Class, наскоро 
бе открит офис на „Ай Ен Ес Би - България” в Лас 
Палмас, Канарски Острови. Дружеството, кое-
то осъществява класификационна дейност на 
територията на Югозападна Европа е „Ай Ен Ес 
Би Саутуест Юръп”. Следващата цел на компа-
нията е експанзия и разширяване на дейността 
на компанията в Далечния Изток. 

International Naval Surveys Bureau or simply 
INSB Class is a ship classification society, estab-
lished in 1977 in Piraeus, Greece. INSB Bulgaria 
Ltd, Burgas is the exclusive regional office of INSB 
Class for Bulgaria. General Manager is Mr. Hristo 
Bihlyumov. 

The mission of INSB Class is to protect life and prop-
erty at sea, clean seas and to follow strict rules dur-
ing exploitation and construction of ships and off-
shore facilities. It keeps its own Register of classified 
ships and has its own technical standards (Rules) for 
design, construction and supervision of ships. 

INSB Class is a Recognized Organization (RO), 
for conduction surveys and issue certification in ac-
cordance with the international maritime conven-
tions SOLAS, MARPOL, ITC, ILL, ISM Code, ISPS 
Code and MLC and in accordance with the national 
standards. The last authorizations obtained is from 
Mongolia (on August 4, 2015). With this the num-
ber of countries that has authorized INSB Class to 
carry out surveys on behalf of the Flag is 25. At pre-
sent, negotiations are being held to obtain authori-
zation from the Philippines. Full list is on our website 
www.insb-bulgaria.com.

During the recent years INSB Class has experi-
enced significant growth and expanded its activi-
ties worldwide. Now it operates internationally via a 
well-structured expanding network in 50 countries 
and more than 60 offices. There are 6 regional offic-
es and over 200 qualified inspectors and auditors. 
In line of expanding its worldwide network cover-
age and professional service locations, with the sup-
port of INSB Class it has been established recently a 
new location based in Las Palmas de Gran Canaria. 
The company which performs classification ac-
tivities on the territory of Southwest Europe is 
INSB Southwest Europe. The objective ahead 
is company activities expansion in the Far East. 

On 20th February 2015 INSB Class and New York 
College signed an agreement for cooperation be-
tween the two organizations in the fields of Maritime 

INSB CLASS - НЕПРЕКЪСНАТО 
РАЗВИТИЕ

INSB CLASS - CONTINUOUS DEVELOPMENT

РАЗВИТИЕ

PROJECT INTEGRATED INFORMATIONAL SYSTEM IN SUPPORT 
OF COASTAL ZONE MANAGEMENT (IISSCZM), 

funded under programme BG02 Integrated marine and inland water management, 
Priority BG02.01: Integrated marine and inland water management, co-funded by the European 

Economic Area Financial Mechanism (EEAFM) 2009 - 2014.

Project duration: 11 months
Total value of the project: 1,147,655 euro
Project beneficiary: Nikola Vaptsarov Naval Academy, Varna
Partner: Black Sea Basin Directorate, Varna
Associated partner: District Administration, Varna 

The main goal of the project is to improve the integrated coastal zone management (ICZM) by building an inte-
grated information system, designed to collect and disseminate data coming from different static and dynamic 
systems.

The activity envisaged to be performed is integrating the information about the condition of marine waters, 
accompanied with the development of a unique in terms of Europe and the region oil spill centre. The following 
main activities are planned to be completed within the project:

1. Designing a project for a sea surveillance system, incorporating and integrating all the currently existing 
systems, this system will be upgraded with a real-time visualization of the processes in the maritime 
spaces.

2. Developing an oil spill prevention and prognostication centre, envisaged to be feature-rich and unique 
for the Black Sea region. It is essential to ensure the capability to use the centre both in training mode 
and in operational mode.

3. Developing a laboratory for diagnosing the condition of marine water with an emphasis on ballast water 
management and assessing the consequences of pollution with oil products.

4. Developing an operations centre for the management of oil spill responders with additional terminals at 
Basin Directorate and District Administration.

The project is structured in four work packages covering different aspects of the establishment and the devel-
opment of the integrated information system in support of coastal zone management. The project results will 
encompass the entire Bulgarian coastal zone. 

The project modules focused on oil spill prevention and ballast water assessment are of particular significance. 
The forthcoming prospecting for energy carriers in the national maritime space call for the existence of a na-
tional capability to counter oil spills. The project, therefore, comes at the perfect time and is directly related to 
the national policy for energy independence and diversification.
Furthermore, the provisions of the ballast water management convention that are coming into effect pose the 
requirement for our country to acquire the necessary capability, which is one of the main purposes of the ma-
rine water monitoring laboratory developed within the project.
Another point that should not be underestimated is the idea underpinned in the very basis of the project: to 
integrate the national academic, economic and political capacity for the purpose of solving practical issues of 
the management of national marine resources.

PROGRAMME BG02 INTEGRATED MARINE AND INLAND WATER MANAGEMENT
PROGRAMME BG03 BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS

The project Integrated informational system in support of coastal zone management (IISSCZM)
is funded within the framework of programmes BG02 and BG03 in Bulgaria under the European Economic 

Area Financial Mechanism 2009 - 2014

This document was created with the financial support of Programmes BG02 and BG03 under the European Economic Area Financial Mechanism. 
The whole responsibility for the contents of the document lies with Nikola Vaptsarov Naval Academy, and under no circumstances can it be 

assumed that this document reflects the official position of the European Economic Area Financial Mechanism and the 
Programme Operator, the Ministry of Environment and Waters.

Through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute 
to the reduction of social and economic differences and to strengthening the bilateral relations with the beneficiary counties in 
Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area.

Programme operator: Ministry of Environment and Waters
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На 20 Февруари 2015 г. INSB Class и New York 
College положиха началото на съвместно сътруд-
ничество в областта на морското и академично 
образование чрез подписване на Меморандум за 
сътрудничество. В рамките на подписания ме-
морандум студентите от New York College имат 
възможност за практическо обучение и стаж 
в INSB Class, като INSB Class има възможност 
да провежда лекции и презентации по ключови 
въпроси и тенденции в морската индустрия пред 
аудиторията на New York College.

На 06 Март 2015 г. INSB Class и Turk Loydu подпи-
саха в Истанбул Меморандум за сътрудничество 
в областта на морските технологии. Това взаимо-
действие улеснява двете общества в реализира-
нето на технологични изследователски програми, 
разработването и актуализирането на класифик-
ационните правила, както и дава възможност за 
по-голям обмен на информация и обучение.

През месец Май 2015 г. в централния офис на INSB 
Class в Пирея беше изнесена презентация пред 
група от студенти и академични членове на State 
University of New York Maritime College, USA на 
тема ролята на класификационните организации 
днес и INSB Class в частност. Накрая участници-
те имаха възможност да направят коментари и 
да отправят своите въпроси, както и да получат 
компетентни отговори от лекторите. 

На 03 Септември 2015 г. United States Coast 
Guard (USCG) публикува своя годишен доклад за 
2014 година. Докладът предоставя основни ста-
тистически данни за последните 3 години, свър-
зани с прилагане на международните изисквания 
на кораби, плаващи под чужд флаг и акостира-
щи в пристанища на САЩ, както и на нивото 
на безопасност на признатите организации. За 
поредна година INSB Class остава включен в кла-
сацията на признатите организации с едно от 
най-високите нива на безопасност - между 2012 
- 2014 година от общо проверени 36 плавателни 
съда, не е имало случай на задържане на кораб по 
вина на класификационната организация. 
А според последния официален доклад на Paris 

& Academic Education. NYC graduates shall be of-
fered internship with the INSB Class and their practi-
cal training in various posts of the society while INSB 
Class shall conduct focused and customized lectures 
and presentations to NYC students on key matters & 
trends of the marine industry.

On 6th March 2015 INSB Class and Turk Loydu, 
Istanbul signed a Memorandum of Cooperation for 
common work on technical and technological fields. 
This synergy will facilitate both organizations to ac-
tualize joint technical research programs, Rules and 
Regulations development & update, as well as infor-
mation exchange and training. The agreement will 
also allow for even greater technical and personal ex-
change between the two societies.

In May 2015, a group of students who are studying 
at the University of New York Maritime College, 
USA, duly accompanied by their Academic Teachers 
and Coordinators, visited INSB Class Head Office for 
attendance of a comprehensive presentation about 
the profile and activities of the INSB Class Society 
together with a presentation on the status and role of 
Classification societies today. At the end of the pres-
entation a Q&A section followed where students had 
the opportunity to interact with INSB Officials on a 
number of relevant maritime topics.

On 3rd September 2015, United States Coast Guard 
(USCG) released its Annual Report on Port State 
Control for 2014. The report provides key statistics 
related to enforcement of international requirements 
with regard to foreign flag vessels calling in US ports 
as well as on the safety performance of Flag States 
and Recognized Organizations. For a consecutive 
year and 3-year term, INSB Class remained listed 
as a high performer amongst the relevant cluster of 
class societies & Recognized Organizations. Within 
the period 2012 - 2014, in a total of 36 vessel inspec-
tions, there was not even one class responsibility de-
tention to an INSB classed vessel. 

MoU on Port State Control, валиден от 01 Юли 
2015 г. и отразяващ данните за последния 3-го-
дишен период 2012 - 2014, INSB Class се предста-
вя повече от успешно с excess factor 0.55, добли-
жавайки се до организациите, членове на IACS. 
Такъв резултат е признание за непрекъснатите 
й усилия по отношение прилагането на морски-
те правила и норми за безопасност. 
В периода 02 - 06 Май 2015 г. INSB Class участ-
ва със собствен щанд на второто изложение 
Mediterranean Yacht Show 2015 (MEDYS 2015) в 
Нафплион, Гърция.
 
INSB Class участва със собствен щанд и на меж-
дународното морско изложение Danish Maritime 
Fair 2015, което се проведе в Копенхаген от 06 до 
08 Октомври 2015 г. Заедно с регионалния си офис 
INSB Nordic AB, INSB Class имаше удоволствието 
да посрещне многобройните си посетители и да 
отговори на въпроси свързани с морския бизнес. 
По думите на г-н Панделис Хинакис и г-н Бихлю-
мов предизвикателствата в морската индус-
трия са много и ще продължават да растат. С 
влизането в сила на 01 Януари 2015 г. на Между-
народната конвенция за признатите организа-
ции (RO Code) изискванията към класификацион-
ните организации се повишават по отношение 
квалификацията на персонала, ексклузивността 
на инспекторите, стандартите и нормите във 
всички нива на класификационните дейности. Да 
се работи по одобрена система за качество ста-
ва задължително условие. Според г-н Бихлюмов, 
за да покажат съответствие с изискванията на 
кодекса, някои класификационни организации ще 
търсят сътрудничество или дори консолидация 
с други общества. В бъдеще той вижда в сектора 
по-малко, но по-големи организации, комбинирали 
експертен опит и ресурси, визирайки сливането 
преди три години на DNV - GL. 

За INSB Class, която сега е една от водещите 
Non-IACS организации целта е непрекъснато 
развитие в посока спазване стандартите за 
безопасност, разработване на нови технологии 
и иновации за едно по-сигурно бъдеще. С опита, 
който натрупа през над 12 годишното си съ-
ществуване, фирмата INSB Bulgaria Ltd работи 
и продължава напред, разширявайки непрекъсна-
то броя на страните, където открива нови и 
нови клиенти.
С подкрепата на INSB Class, както и благода-
рение на опита на висококвалифицираните ин-
спектори от „Ай Ен Ес Би - България” беше на-
блюдавано и инспектирано строителството на 
няколко нови кораба в България, Екваториална 
Гвинея и Китай. Новопостроените кораби са ос-
новно за генерални товари, които са с общ бру-
то тонаж от 37 000 тона.

Furthermore, as per the official Annual report of the 
Paris MoU on Port State Control for the last 3 year 
period 2012 - 2014 and valid as from 1st of July 2015, 
INSB Class improved its performance and is ranked 
more closely to the high performance list where 
IACS members usually are. Such a result, is very 
much welcomed as a reward for INSB Class non-stop 
commitment to applying safety norms and verifying 
compliance for its certified fleet. 

In May 2015 INSB Class participated as an exhibitor 
to the Mediterranean Yacht Show (MEDYS 2015) 
at Nafplion, Greece.
 
Furthermore, INSB Class participated as an exhibitor 
at the Danish Maritime Fair 2015, which opened 
its gates from 6th to 8th of October 2015 in The Train 
Workshop, Copenhagen. INSB Class with its Nor-
dic team of experts (INSB Nordic AB) was pleased 
to welcome visitors to its stand in Shipping & Com-
mercial Section.
 
According to Mr. Pantelis Chinakis and Mr. Bih-
lyumov the challenges in the marine industry are 
numerous and will continue to grow. The recently 
adopted by IMO RO Code that entered into force on 
1st of January 2015, imposes several requirements 
on classification societies regarding qualification of 
personnel, exclusivity of surveyors, well established 
operational procedures and approved quality system 
in all class activities. Mr. Bihlyumov tells that some 
class societies may seek synergies within their ef-
forts to demonstrate compliance with the require-
ments of the code and therefore will seek co-oper-
ation or even consolidation with other societies in 
order to join efforts to attain the desired goal. Mr. 
Bihlyumov sees fewer but larger organizations in the 
field forward, following the merger between DNV - GL. 

For INSB Class, which is one of the leading non-IACS 
classification societies the continuous development 
for a sustainable future is a goal that is achieved by 
applying safety standards, development of new tech-
nologies and innovations. The experience that INSB 
Bulgaria Ltd has accumulated over its 12 years of 
existence, helps the company going forward and con-
tinuously expanding the number of new customers. 
With the support of INSB Class and thanks to the 
experience of highly qualified surveyors from INSB 
Bulgaria it was surveyed and inspected the building 
of several new ships in Bulgaria, Equatorial Guinea 
and China. The newly-built ships are mainly general 
cargo vessels with total gross tonnage of 37 000 tons.
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Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” 
е най-старото българско техническо учебно за-
ведение за подготовка на морски кадри. В своя-
та 134-годишна история то се развива непре-
къснато, следвайки неотменно националните 
потребности и динамично изменящите се стан-
дарти на световното корабоплаване. Професио-
налната квалификация на випускниците му се 
ползва и със заслужено международно признание. 

Мисията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е да формира 
необходимите знания, практикоприложни уме-
ния и лидерски качества на своите обучаеми, 

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ”

NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Nikola Vaptsarov Naval Academy is the oldest Bul-
garian technical educational institution for the 
preparation of maritime personnel. Throughout its 
134-year-old history, it has always been developing, 
in strict adherence to the national needs and the dy-
namically changing standards of global shipping. 
The professional qualification of its alumni enjoys 
well-deserved international recognition. 

The mission of Nikola Vaptsarov Naval Academy is 
to foster the required knowledge, practical skills and 
leadership qualities in its students, who meet the 
demands for highly qualified personnel for the reali-
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ТЕХНОЛОГИИ И НАУКА 

ЗА УСТОЙЧИВО МОРСКО РАЗВИТИЕ”
На 13 и 14 Май 2015 г., в хотел „Марина Гранд Бийч”, к-с „Златни пясъци”, гр. Варна, бе проведена 
Международната научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие”. 
Конференцията е организирана от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Черноморска асоциация на морските 
институции (BSAMI), Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт и 
Териториална организация на Научно-техническите съюзи - Варна.
В научния форум участваха представители на морските университети на България, Грузия, Полша, 
Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Официални гости на откриването бяха - г-жа Десислава Йосифова - Заместник-министър на 
отбраната на Р. България, вицеадмирал Румен Николов - Началник на отбраната на Р. България, 
професор Миюсов - Ректор на Одеския национален морски университет, капитан I ранг Миесиковски - 
Заместник-ректор на Военноморската академия на Р. Полша, професор Смирнов - Заместник-ректор 
на Морска академия „Адмирал Ушаков” в Русия, доцент Какидзе - Заместник-ректор на Морската 
академия в Грузия, комодор Ангелов - Командир на Военноморските сили, ректори на университети 
от България и представители на компании от морския бизнес. Конференцията беше открита от 
началника на Висшето военноморско училище - капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров. 

В рамките на двата дни бяха представени над 
60 научни доклада от следните тематични 
направления:

1. Безопасност и сигурност в морската 
индустрия; 
2. Морско образование и обучение; 
3. Енергийна ефективност; 
4. Поддръжка на морския транспорт;
5. Морска сигурност; 
6. Финанси, отговорност и застраховане;  
7. Офшорни енергийни източници; 
8. Подводни технологии; 
9. Информационни и комуникационни 
технологии; 
10. Морско право; 
11. Тенденции и предизвикателства за морската индустрия.

Целта на конференцията бе да се даде възможност за обмен на информация и да се проследят и 
очертаят насоките на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на устойчивото 
развитие в областта на морските технологии.
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удовлетворяващи потребността от високо-
квалифицирани кадри за реализацията на общо-
национални задачи в сферата на националната 
сигурност, Военноморските сили на Република 
България и динамично развиващия се морски 
икономически сектор. Реализирането на миси-
ята се осигурява от успеха в постигането на 
три главни цели.
Първата цел е свързана с подготовката на мор-
ски командни кадри с висше образование на све-
товно равнище, за чието постигане ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров” се ръководи от: 1) утвърдилата се 
необходимост в национален и международен ма-
щаб командните кадри във Военноморските сили 
и гражданския флот да имат висше образование; 
2) стремежът за поддържане на качеството на 
образованието в съответствие с държавните 
изисквания и критериите на развитите мор-
ски държави и международните морски и военни 
организации и 3) разбирането, че подготовката 
във ВВМУ трябва да осигурява както пълноцен-
но изпълнение на първичните командни длъжнос-
ти във ВМС и гражданския флот, така и създа-
ването на база за професионално израстване до 
най-високите постове в управлението на воен-
ния флот и водния транспорт.

Втората важна цел е водещата роля на училище-
то в решаването на научните задачи, възниква-
щи пред ВМС и българското морско стопанство. 
Тя естествено кореспондира с образованието 
на командните кадри и предполага ВВМУ да про-
дължава да се изгражда като комплексен учебно-
научен център в областта на морската наука 

- самостоятелно и във взаимодействие с оста-
налите научни организации и звена, ангажира-
ни с морската проблематика. Постигането на 
тази цел се възприема и като условие за високо 
качество и съвременна тематика на преподава-
нето.
Третата важна цел е повишаването на ефикас-
ността и ефективността във всички сфери на 
дейностите, осъществявани в училището.

zation of nationwide tasks in the sphere of national 
security, the Navy of the Republic of Bulgaria and the 
dynamically developing maritime industrial sector. 

The realization of the mission is provided by the suc-
cess in the attainment of three main objectives.
The first objective is related to the preparation of 
maritime command-level personnel with higher 
education of world-class quality, and in achieving 
this objective Nikola Vaptsarov Naval Academy is 
led by: 1) the well-established requirement on both 
national and global scale for the command-level 
personnel from the naval forces and the merchant 
marine to have higher education; 2) the strive to 

maintain the quality of education in conformity to 
the national criteria and the criteria of the developed 
sea states and the international maritime and mili-
tary organizations, and 3) the understanding that the 
preparation at the Naval Academy must both ensure 
the function of entry-level officer positions at the Navy 
and the merchant marine and provide the basis for 

professional growth to the highest positions in the 
management of the naval fleet and the water transport.
The second important objective is the leading role 
of the Academy in solving the scientific tasks that 
arise before the Navy and the Bulgarian marine in-
dustry. It naturally corresponds to the education of 
the command-level personnel and presupposes the 
continual development of the naval Academy as an 
integrated education and research centre in the area 

of maritime science - both in-
dividually and in cooperation 
with all the other scientific or-
ganizations and units involved 
in the maritime range of topics. 
Achieving this objective is also 
perceived to be a requirement 
for the high quality and mod-
ern subject matter of teaching.
The third important objective 
is enhancing the efficiency and 
effectiveness in all the spheres 
of activities conducted at the 
Academy.
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Предметът на дейност на ВВМУ е обучението 
на кадри и решаването на научни задачи, свър-
зани главно с морските професии. Училището е 
специализирано и със своята организация, спе-
циалности, учебно-материална база и възпита-
телни традиции съответства на спецификата 
на този предмет на дейност. Основните зада-
чи, които Морското училище реализира са: 

1. Обучение на курсанти за ВМС за придо-
биване на висше образование с образовател-
но-квалификационна степен „бакалавър” от 
областите „Сигурност и отбрана” и „Техни-
чески науки”;
2. Обучение на студенти за придобиване на 
висше образование с образователно-квалифи-
кационни степени „магистър” и „бакалавър”  
от областта „Технически науки” и „Социал-
ни, стопански и правни науки”, за нуждите 
на гражданския флот (морски и за вътрешни 
водни пътища) и бреговите структури на 
водния транспорт и морската индустрия;
3. Обучение на докторанти от областите 
„Сигурност и отбрана” и „Технически науки”;
4. Обучение за придобиване и повишаване на 
квалификацията на специалисти;
5. Извършване на научни и приложни изслед-
вания в областта на отбраната на страна-
та, военноморското дело, водния транспорт 
и морската промишленост;
6. Обучение за придобиване на 4-та  степен 
на професионална квалификация за професия-
та „старшина за ВМС” и на матроси за при-
добиване на начална военна подготовка;
7. Други дейности, свързани с отбраната на 
страната, възложени от Министъра на от-
браната.

В структурата си ВВМУ включва два факулте-
та - „Навигационен”  и „Инженерен”  и „Депар-
тамент за следдипломна квалификация”. 
Професионалният старшински колеж (ПСК) към 
ВВМУ е структурно звено в състава на учили-
щето. Функцията на Колежа е да провежда про-
фесионално обучение за придобиване на четвър-
та степен на професионална квалификация по 
специалности от професионалното направление 
„Военно дело и отбрана”, изцяло в духа на нови-
те изисквания, предявявани към подготовката 
на старшините от ВМС за участие в междуна-
родни мисии и изпълнение на ежедневните зада-
чи по войсковата служба. Мисията на Професио-
налния старшински колеж е да изгражда своите 
обучаеми морално, умствено и физически, като 
ги формира като личности и лидери, способни да 
управляват малки формирования в мирно време 
и в кризисни ситуации. 

Доказателства за положителните достижения 
в сферата на образованието на ВВМУ „Н. Й. Ва-
пцаров” са получените оценки от одити и акре-
дитации:

- институционална акредитация на ВВМУ 
от 2012 г. с оценка 9,16;
- програмна акредитация на четирите основ-
ни специалности от регулираните професии - 

The subject of activity of the Naval Academy is the 
training of personnel and the solving of scientific 
tasks mainly related to maritime professions. The 
Academy is well specialized and with its organiza-
tion, academic courses, training facilities and forma-
tive traditions, it is in line with the specificity of this 
subject of activity. The main tasks that the Naval 
Academy realizes are: 

1. The training of cadets for the Navy for the 
acquisition of higher education with bachelor’s 
degree in the areas of Security and Defence and 
Technical Sciences;
2. The training of civilian students for the ac-
quisition of higher education with bachelor’s 
and master’s degree from the areas of Technical 
Sciences and Social, Economic and Legal Sci-
ences for the needs of the merchant fleet (both 
seagoing and inland waterway shipping) and 
the shore establishment of water transport and 
maritime industry;
3. The training of doctoral students from the ar-
eas of Security and Defence and Technical Sci-
ences;
4. The training for acquiring and enhancing the 
qualification of specialists;
5. The academic and applied science research 
in the area of national defence, naval science, 
water transport and maritime industry;
6. The training for the acquisition of fourth de-
gree of professional qualification for the rating of 
Petty Officer and the training of seamen for the 
acquisition of basic military training;
7. Other national defence related activities as 
ordered by the Minister of Defence.
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The structure of the Naval Academy incorporates 
two faculties: the Faculty of Navigation and the Fac-
ulty of Engineering, and a Department of Postgradu-
ate Studies. 
The NCO College at the Naval Academy is a structur-
al unit within the Academy. The function of the Col-
lege is to conduct vocational training for the acqui-
sition of fourth degree of professional qualification 
in specialties from the professional area of Military 
Science and Defence, completely in the spirit of the 
new requirements posed to the preparation of the 
petty officers for the participation of international 
operations and for following the daily routine at the 
military units. The mission of the NCO College is to 
develop its trainees in moral, mental and physical as-
pect, forming them as individuals and leaders capa-
ble of commanding small units in peacetime and in 
crisis situations. 

The Naval Academy’s positive achievements in the 
sphere of education are evidenced by the evaluations 
received from audits and accreditations:

- institutional accreditation of the Naval Acad-
emy from 2012 graded at 9,16;
- curricular accreditation of the four main aca-
demic courses in the regulated professions: Nav-
igation, Ship Machinery, Ship Radio Electronics, 
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„Корабоводене”, „Корабни машини и механи-
зми”, „Корабна радиоелектроника” и „Елек-
трообзавеждане на кораба”, от 2009 г. с оцен-
ка „много добър”;
- акредитация на тринадесет докторски 
програми с високи оценки;
- програмна акредитация от 2013 г. на про-
фесионалното направление „Транспорт, ко-
рабоплаване, авиация” с оценка 9,22;
- програмна акредитация от 2013 г. на про-
фесионалното направление „Военно дело” с 
оценка 9,41;

- положителна оценка на проект за откри-
ване на професионално направление 3.7 „Ад-
министрация и управление” от 2014 г.;
- увеличаване на капацитета на професионал-
но направление „Транспорт, корабоплаване и 
авиация” от 2013 г. Депозирани доклади за пов-
торно увеличаване на капацитета - 2015 г.;
- въведената Система за управление на 
качеството на ВВМУ по стандарта ISO 
9001:1994 - първата внедрена система в сфе-
рата на висшето образование у нас, пресер-
тифицирана през 2003 г. по стандарта ISO 
9001:2000 и през 2009 г. и 2012 г. - по стандар-
та ISO 9001:2008; 
- успешният одит на училището през 2014 
г. от комисия на Европейската агенция по 
морска безопасност (ЕMSA);
- отлична оценка от одита на Минис-
терството на земята, инфраструкту-
рата, транспорта и туризма на Япония. 

and Ship Electrical Systems from 2009 graded as 
Very Good;
- accreditation of thirteen doctoral programmes 
with high grades;
- curricular accreditation from 2013 of the vo-
cational area of Transport, Shipping, Aviation 
graded at 9,22;
- curricular accreditation from 2013 of the voca-
tional area of Military Science graded at 9,41;
- positive assessment of a project for starting the 
vocational area 3.7 Administration and Manage-
ment from 2014;

- increasing the capacity of the vocational area of 
Transport, Shipping and Navigation from 2013. 
Submitted requests for another increase of the 
capacity - 2015;
- the implemented Quality Management System 
in accordance with the standard ISO 9001:1994 - 
the first system in the sphere of higher education 
established in our country, with renewed certifi-
cation in 2003 in accordance with the standard 
ISO 9001:2000 and in 2009 and 2012 - in accord-
ance with the standard ISO 9001:2008; 
- the successful audit of the Academy in 2014 
by a commission from the European Maritime 
Safety Agency (ЕMSA);
- excellent evaluation from the audit by the Min-
istry of land, infrastructure, transport and tour-
ism of Japan, which recognizes Nikola Vapt-
sarov Naval Academy as an institution which 
prepares and trains seagoing masters and engi-
neers at the required high level.

Признава ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за институ-
ция, която подготвя и обучава морски капита-
ни и механици на необходимото високо ниво.

ВВМУ е вписано в „Белия списък” на IMO като 
висше училище с одобрено морско образование, 
съгласно международната конвенция STCW 78, 
както е изменена. Има редовна институцио-
нална и програмни акредитации от НАОА, раз-
полага с необходимия академичен състав и учеб-
но-материална база за обучение по следните 
специалности:

1. Организация и управление на военни фор-
мирования на тактическо ниво;

2. Корабоводене;
3. Корабни машини и механизми;
4. Корабна радиоелектроника;
5. Електрообзавеждане на кораба;
6. Речно корабоплаване;
7. Експлоатация на флота и пристанищата;
8. Мениджмънт на водния транспорт;
9. Технология на кораборемонта;
10. Океанско инженерство;
11. Информационни и комуникационни тех-

нологии в морската индустрия;
12. Логистика.

Налице е повишен интерес към водещите спе-
циалности от български и чуждестранни сту-
денти. При проучването, планирането и реа-
лизацията на обучението се установява траен 
интерес от страна на български и чуждестран-
ни корабни компании, менингови фирми, нацио-
нални, регионални и ведомствени институции. 
Към настоящия момент във ВВМУ се обучават 2 
392 студенти и 90 курсанти. Делът на чуждес-
транните студенти непрекъснато нараства. 
Понастоящем се обучават 142 студенти от 
следните държави: Турция, Гърция, Русия, Украй-
на, Грузия, Казахстан, Германия и Индия.

Nikola Vaptsarov Naval Academy is included in the 
White List of IMO as an approved higher maritime 
education in accordance with the international con-
vention STCW 78, as amended. It has a regular insti-
tutional accreditation and curricular accreditations 
by the National Evaluation and Accreditation Agen-
cy and it has the necessary faculty and facilities for 
training in the following academic courses:

1. Organization and management of military 
units at a tactical level;

2. Navigation;
3. Ship machinery;
4. Ship radio electronics;
5. Ship electrical systems;
6. Riverine navigation;
7. Fleet and port operation;
8. Water transport management;
9. Technology of ship repairs;
10. Ocean engineering;
11. Information and communication technolo-

gies in marine industry;
12. Logistics.

There is an increased interest in the leading aca-
demic courses by Bulgarian and foreign students. 
The preliminary study, the planning and the realiza-
tion of the training show a long-lasting interest on 
the part of Bulgarian and foreign shipping compa-
nies, manning agencies, national, regional and gov-
ernmental institutions. 
At present, 2 392 civilian students and 90 cadets are 
studying at Nikola Vaptsarov Naval Academy. The 
share of the foreign students is constantly increas-
ing. There are currently students from the following 
countries: Turkey, Greece, Russia, Ukraine, Georgia, 
Kazakhstan, Germany and India.
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КОРАБОСТРОЕНЕ - 3 500 м3 Дълбачка „MINERVA”
В продължение на серията дълбачки, чието нача-
ло бе поставено с построяването на 1 500 m3 са-
моразтоварваща се смуконагнетна дълбачка „Ал-
батрос” през 2013 г., „МТГ - Делфин” АД е на прага 
на най-новият проект с работно име „Минерва”.
Корабът ще се строи отново съвместно с хо-
ландката фирма Royal IHC, а Клиентът е белгий-
ската фирма „DЕМЕ”, чиято дейност започва с 
драгиране преди близо 170 години.
Корабът е с по-голям капацитет от построени-
те вече подобни в Завода - с товарен хамбар от 
3 500 м3 и e първият в света кораб за драгиране, 
който ще използва технологията „dual fuel” за 
работа на главните двигатели с дизелово гори-
во или газ (LNG). 
Корабът се проектира за драгиране с 80 санти-
метрова смукателна тръба до дълбочина от 30 
м, като драгираният материал ще се разтовар-
ва  през три дънни врати или през носова връзка 
посредством плаващ тръбопровод или директ-
но насипване с дюза.
 
Корабът ще бъде със следните характеристики:
 Дължина: 86,2 м
 Широчина: 17,3 м
 Газене: 5,0 м
 Обем на товарния хамбар: 3 500 м3

Очаква се корабът да бъде завършен в началото 
на 2017 г.

НОВИ ПРОЕКТИ

НОВИ ПРОЕКТИ В ККЗ „МТГ - Делфин” АД
NEW PROJECT AT MTG DOLPHIN SHIPYARD

КОРАБОРЕМОНТ - 15 830 м3 Дълбачка „ORANJE” 
През месец Ноември друга дълбачка преминава 
класов ремонт в ККЗ „Делфин”. Oranje е 15 830 
м3 саморазтоварваща се смуконагнетна дълба-
чка, построена през 2004 г. Собственост е на 
Холандската компания за драгиране „Royal 
Boskalis Westminster N. V.”.

Въпреки че не е от най-големите дълбачки на 
„Boskalis”, Oranje е с впечатляващи размери и ха-
рактеристики. Собственото му тегло, заедно 
с оборудването е 15 000 тона. Всички тръби по 
драгажната система имат втулки от изключи-
телно твърда стомана, неподлежащи на машин-
на обработка и са с диаметър 1 м. Клинкетите на 
драгажната система са с тегло от 3 до 5 тона, 
а максималната дълбочина на драгиране е 70 ме-
тра. Драгажните помпи създават максимално 
налягане 24 бара при разтоварване и са задвижва-
ни от електормотори със собствено охлаждане. 
Корабът е оборудван с кран с товароподемност 
35 тона с прецизна електроника, обслужващ  це-
лия плавателен съд. Главните двигатели играят 
ролята и на генератори на електричество, тъй 
като изпращат напрежение от 6,6 KV към елек-
тромоторите на драгажните помпи.
Ремонтът, който се извършва в завода включ-
ва подмяна на преливник, промивни и драгажни 
тръби, изработване на нова система за водно 
мазане на лагерите на джет и драгажни  помпи, 
ремонт на подрулващо устройство. 
Специфичното е, че достъпа до всички части на 
дълбачката е изключително труден. Това дове-
де до необходимостта от изработване на спе-
циални транспортни съоръжения - колички, по-
лиспасти и др., които да улеснят извършването 
на ремонтните дейности.

SHIPREPAIR - 15 830 m3 TSHD „ORANJE”
Another dredger goes to her class repair in Novem-
ber at MTG Dolphin Shipyard. „Oranje” is 15 830 m3 
trailing suction hopper dredger, built in 2004. She 
is owned by the Dutch dredging company „Royal 
Boskalis Westminster N. V.”.

Although not the biggest ship in „Boskalis” fleet, 
„Oranje” impresses with her dimensions and tech-
nical characteristics. Her own weight, including the 
equipment, is 15 000 tons. All pipes of the dredging 
systems are outfitted with bushings of extremely 
hard steel, not subject to machining, and are with 
a diameter of 1m. The sliding bottom doors have 
weight of 3 to 5 tons, and the maximum dredging 
depth is 70 meters. The dredging pumps make maxi-
mum pressure of 24 bars when discharging the ma-
terial and are set in motion by air-cooled motors. The 
ship is equipped with crane with 35 tons of loading 
capacity with precise electronic equipment, serving 
the entire vessel. The main engines are also used for 
generating electricity, sending voltage of 6.6 KV to 
the electric motors of the dredging pumps.
The repair activities performed by the yard are in-
cluding replacement of overflow arrangement, of 
flushing and dredging pipes, development of e new 
water lubricating system  for the jet pumps and 
dredge pumps bearings, repair of the bow thruster. 
Specific detail is that the access to all parts of the 
dredger is extremely difficult. Special transport equip-
ment had to be made in the Shipyard, such as cars, 
telescopic jigs, etc, to facilitate the repair activity.

SHIPBUILDING - 3 500 m3 TSHD „MINERVA”
In continuation of the dredger series, started in 2013 
with the building of 1 500 m3 TSHD „Albatros”, MTG 
Dolphin steps forward in its newest project with 
named „Minerva”.
The ship will be built again in cooperation with the 
Dutch Royal IHC company, and the Client is Belgian 
DEME - Dredging Environmental and Marine Engi-
neering N.V., which dredging activity had started 
almost 170 years ago. This vessel has bigger capac-
ity than the previously built dredgers in the Yard - 
her hopper is of 3 500 m3 and she is the first dredger 
using the „dual fuel” technology for the work of the 
main engines - with diesel or LNG.
The ship will be equipped with 80 cm suction tube, 
suitable for dredging to a depth of 30 m the dredging 
material will be discharged through three bottom 
doors to a floating line or rainbow nozzle.

Characteristics of the vessel:
 Length: 86,2 m
 Breath: 17,3 m
 Draught (loaded): 5,0 m
 Hopper capacity: 3 500 m3

The ship will be delivered to her Owner in the begin-
ning of 2017.
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ИНОВАЦИИ

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

HIGH-TECHNOLOGY PARK - TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA

Научно-производствена лаборатория 
„Виброконтрол и диагностика на машини и 
съоръжения” (НПЛ „ВДМС”) предлага решава-
нето на следните научно-изследователски и 
инженерни задачи на проектирането и екс-
плоатацията на машините и съоръженията:
o Статичен и динамичен линеен и нелине-

ен анализ на конструкции по метода на 
крайните елементи:
•	 определяне на статичното напрегнато 

и деформирано състояние на конструк-
ции от  действието на външни сили, ки-
нематични премествания, топлинно на-
товарване;

•	 определяне на честотите и формите на 
свободните трептения на конструкции;

•	 определяне на динамичното напрегнато 
и деформирано състояние на конструк-
ции от действието на променливи във 
времето сили, кинематични премества-
ния и земетръс;

•	 определяне на температурното поле в 
конструкции;

•	 определяне на ресурса на конструкции по 
метода на линейно сумиране на повреди-
те от умора на материала;

•	 оптимизация на конструкции.

o Експериментално изследване на статич-
ното и динамичното напрегнато и де-
формирано състояние и шума на машини 
и съоръжения:
•	 измерване на вибрации на машини, тръ-

бопроводи и съоръжения;
•	 модален анализ на конструкции;
•	 статично и динамично тензометриране, 

измерване на въртящ момент, обороти и 
мощност, измерване на усукващи, осови и 
огъващи трептения на въртящи валове;

•	 ускорени ресурсни изпитания на елемен-
тите на конструкциите;

•	 измерване на шум.

o Виброконтрол и диагностика:
•	 периодичен виброконтрол на машини и 

съоръжения;
•	 техническа диагностика на машини и 

съоръжения;

Research laboratory „Vibration control and Diag-
nostics of Machinery and Structures” (Research 
laboratory „VDMS”) offers solution to the follow-
ing research and engineering tasks for the de-
sign and operation of machinery and equipment:
o Static and dynamic linear and nonlinear 

structure analysis using the finite elements 
method:
•	 determining the static stress and deforma-

tion response of structures due to the effect 
of external forces, kinematic displacements, 
thermal loads;

•	 determining the natural frequencies and vi-
bratory modes of structures;

•	 determining the dynamic stress and defor-
mation response of structures due to the 
effect of time-varying forces, kinematic dis-
placements and earthquakes;

•	 determining the temperature fields in struc-
tures;

•	 determining the load capacity of structures 
using the method of linear summation of 
damage to materials caused by fatigue;

•	 optimization of structures.

Оценка вибрациите на главния двигател и механизми от МО
Vibration measurements of main engine and machineries in ER
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
„SUSTAINABLE MARITIME DEVELOPMENT - 

SCIENCE AND TECHNOLOGY”
On 13th and 14th of May 2015 was held an International scientific conference „Technologies and science for 
sustainable marine development” at „Marina Grand Beach” hotel, Golden Sands, Varna. The conference 
was organized by Nikola Vaptsarov Naval Academy - Varna, Black Sea Association of Maritime Institutions 
(BSAMI), Bulgarian National Association of Shipbuilding and Shiprepair (BULNAS) and Varna Scientific 
and Technical Unions (VSTU).

Representatives of Bulgarian, Georgian, Polish, Romanian, Russian, Turkish and Ukrainian maritime 
universities took part of the scientific forum.
Official guests at the opening were Mrs Desislava Yosifova - Bulgarian Deputy Minister of Defence 
of the Republic of Bulgaria, Vice Admiral Rumen Nikolov - Chief of Defence of the Republic of Bulgaria, 
prof. Miyusov - Rector of Odessa National Maritime University, capt. 1st rank Miesikowski - Vice-rector 
of the Polish Naval Academy, prof. Smirnov - Vice-rector of Admiral Ushakov Mritime State University, 
prof. Kakhidze - Vice-rector of the Georgian Maritime Academy, commodore Angelov - Commander of the 
Navy, rectors of Bulgarian universities and representatives of companies, operating in the maritime business 
sector. The conference was opened by the Commandant of the Nikola Vaptsarov Naval Academy - capt. 1st 
rank prof. Boyan Mednikarov.

Within two days were presented over 60 scientific reports the following topics:
1. Safety Culture and Environmental Stewardship;
2. Maritime education and training;
3. Energy Efficiency;
4. Maritime traffic support and advisory systems;
5. Maritime security;
6. Finance, liability and insurance mechanisms;
7. Offshore energy sources;
8. Subsea technologies;
9. Informational and Communication Technologies;
10. Maritime Law;
11. Trends and Challenges for the Maritime Industry.

The aim of the conference was to enable the exchange of information and to track down and determine the 
directions of scientific research according to the main problems of sustainable development in the field of 
marine technology.
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•	 идентификация на параметрите на ма-
шини и съоръжения;

•	 разработване на норми за допустими 
нива на вибрациите на тръбопроводи и 
съоръжения;

•	 балансиране на роторни машини в собст-
вени опори;

•	 напрегнат монтаж на валопроводи;
•	 измерване на реакциите на лагерите на 

валови линии по метода на крик-теста.

o Разработване на технически решения за 
подобряване на вибрационното състоя-
ние на машини и съоръжения и осигурява-
не на надеждната им експлоатация.  

o Разработване на технически решения за 
понижаване на нивото на шум в жилищ-
ните и служебните помещения на кораби, 
морски съоръжения, промишлени пред-
приятия и жилищни територии. Проек-
тиране на противошумовия комплекс. 

o Оценка на текущото техническо със-
тояние и остатъчния ресурс на машини, 
съдове под налягане, апарати и тръбо-
проводи. 

o Experimental study of static and dynamic be-
havior of machinery and equipment, as well 
as noise radiated during operation:
•	 vibration measurement of machinery, piping 

and equipment;
•	 modal analysis of structures;
•	 static and dynamic strain gauge measure-

ment, torque, revolutions and power  measure-
ments, torsional, axial and bending vibration 
measurements of rotating shafts;

•	 accelerated resource tests of elements of 
structures;

•	 measurement of noise.

o Vibration control and diagnostics:
•	 periodic vibration control of machinery and 

equipment;
•	 technical diagnostics of machinery and 

equipment;
•	 identification of parameters of machinery 

and equipment;
•	 development of standards for permissible levels 

of vibration of pipelines and facilities;
•	 balancing of rotor machinery in their own 

supports;
•	 strained mounting of shaft lines.

o Shaftline bearing reactions measurement 
with Jack-Up test method.

o Development of technical solutions to im-
prove vibration state of machinery and equip-
ment and ensure their reliable operation.

o Development of technical solutions to reduce 
noise levels in accommodation and service 
premises of ships, marine facilities, industrial 
enterprises and residential areas. Design of 
anti-noise complex.

o Assessment of the current technical condition 
and remaining resource of machinery, pres-
sure vessels, apparatus and piping. 

o Проектиране и разработване на методи 
и средства за намаляване на вибрациите 
на тръбопроводи и конструкции. 

o Оценка на въздействието върху околната 
среда по компонентите вибрации и шум.

По-значими научно-изследователски и при-
ложни задачи, изпълнени през периода 1995 - 
2015 г. от колектива на НПЛ „Виброконтрол 
и диагностика на машини и съоръжения”:
o Научни проекти по рамкови програми на 

Европейския съюз:
•	 COMPRIS „Consorcium Operational 

Management Platform River Information 
Services” 5 Рамкова програма на ЕС;

•	 SILENV „Иновативни методи за намаля-
ване вибрациите и шума на корабите” 7 
Рамкова програма на ЕС.

o Научно-приложни изследвания и проек-
ти за нуждите на индустрията (повече 
от 100): „БУЛЯРД Корабостроителна Индус-
трия” АД; „МТГ - Делфин” АД; „ТЕРЕМ - КРЗ 
Флотски Арсенал - Варна” ЕООД, Корабо-
строителница Русе” ЕАД, АЕЦ „Козлодуй” 
ЕАД, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” ЕАД, „Бул-
гартрансгаз” ЕАД и др.

За контакти:
Ръководител НПЛ „ВДМС”
д-р инж. Христо Пировски
vtp-tuv.com

o Design and development of methods and 
means of reducing vibrations of pipelines and 
structures.

o Assessment of the environmental impact in 
relation to vibration and noise.

Since 1995, the team of RDL „Vibration control 
and Diagnostics of machinery and Structures” 
accomplished the following research and ap-
plied tasks:
o European Research Projects:

•	 COMPRIS „Consorcium Operational Man-
agement Platform River Information Servic-
es”, project under the 5th Framework Pro-
gramme;

•	 SILENV „Ships oriented Innovative Solutions 
to Reduce Noise and Vibrations”, project under 
the 7th Framework Programme.

o Industry Research Projects (more than 100 
projects) for greatest Bulgarian enterprises: 
„BULYARD Shipbuilding Industry” JSC - ship-
building and ship-repair yard, „MTG DOLPHIN” 
PLC - shipbuilding and ship-repair yard, „TEREM 
- KRZ Flotski Arsenal - Varna” Ltd -  ship-repair 
yard, „Ruse Shipyard” EAD, „Kozloduy” EAD - 
Nuclear Power Plant, etc.

Измерване на вибрациите и шума 
в жилищни и служебни помещения на кораба

Ship‘s noise and vibration measurement 
in accommodation and service premises

Анализ и измерване на осовите и усукващи трептения на 
корабни валови линии. Оценка на пропулсивна мощност

Shafting axial and torsional vibration calculation and 
measurement. Propulsion power measurement

Числено изследване на корабните вибрации
Numerical investigation of ship‘s vibration
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ФОРУМИ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БНАКК И ПАРТНЬОРИ

INTERNATIONAL PRESENTATION FORUMS
ORGANIZED BY THE BULNAS AND PARTNERS

ФОРУМИ И СЕМИНАРИ

Като продължение на доброто намерение на Бъл-
гарската национална асоциация по корабостро-
ене и кораборемонт (БНАКК) да представя на 
своите членове и партньори последните новости 
в бранш „Корабостроене и кораборемонт”, през 
2015-та година Асоциацията заедно с партньор-
ски дружества организира два Международни 
презентационни форума.
Първият Международен презентационен форум 
на тема: „Най-съвременни софтуерни средства 
за проектиране, дизайн, симулации и визуализа-
ции за корабостроенето и кораборемонта от 
SSI ShipConstructor и Autodesk” бе проведен на 18 
Юни 2015 г., в хотел „Гранд хотел Димят” (гр. Варна). 
Форумът бе организиран от Сдружение БНАКК 
и фирми: SSI, Autodesk, КАД Пойнт и БиЕмДжи 
Дейта, а гост-лекторите от чужбина Питър Де 
Страйкер (Технически и търговски консултант от 
Аутодеск - Белгия), Пол Роман (Регионален търгов-
ки мениджър на Аутодеск за машиностроителната 
индустрия за Югоизточна Европа, Румъния), Питър 
Приесол (Технически и търговски консултант от 
Аутодеск за Чехия, Унгария, Словакия и Югоизточ-
на Европа) и Ник Дениз (Търговски директор и пред-
ставител на SSI Ship Constructor за Европа) пред-
ставиха и демонстрираха най-съвременните 
софтуерни средства за цифрово конструиране 
на кораби, концептуален дизайн, дигитални про-
тотипи, симулации, инструментални диаграми, 
планиране и управление на работните потоци с 
ShipConstructor и Autodesk. 
Участие в Международния форум взеха над 120 пред-
ставители на дружества от бранш „Корабостроене 
и кораборемонт” и от морския бизнес от цяла Бъл-
гария. Участие в работата на форума взеха и сту-
денти от Технически университет - Варна и ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров”, изучаващи корабостроене, корабни 
машини и механизми и други морски специалности.
Вторият Международен презентационен форум 
бе проведен на 15 Октомври 2015 г., в интерхотел 
„Черно море” (гр. Варна). Форумът бе организиран от 
Сдружение БНАКК, фирма „Marine Environemental 
Protection” Ltd (MEP) Южна Корея и техният пред-
ставител за България „Адванс Енерджи енд Инжи-
ниъринг” ЕООД и фирма  „КРЕПЕЛ” ООД и техният 
партньор BV Twentsche Kabelfabriek (Холандия). 
По време на форума четирима гост-лектори 
от Южна Корея: г-н Дъстин Куон (Мeниджър на 
„Advanced Energy” Ltd и ръководител на централата 
на „Advance International Group” (AIG) в Южна Корея), 
г-н Сунгкук Ан (Почетен директор на „MEP Korea” Ltd 
- г-н Сангки Ан, изобретил  технологията за екологич-
ни бои, без съдържание на мед и калай), г-н Кангсуб Сонг 
(Изпълнителен директор на „MEP Korea” Ltd) и г-жа 
Джина Лий (Мениджър продaжби в „MEP Korea” Ltd), 

In furtherance of the good intention of the Bulgarian 
National Association for Shipbuilding and Shiprepair 
(BULNAS) to keep its members and partners informed 
about the recent novelties in the areas of Shipbuilding 
and Shiprepair, in 2015 the Association and its part-
ners organized two International presentation forums.
The first International presentation forum on the sub-
ject „Recent software for design, simulation and visu-
alization in the shipbuilding and shiprepair industries 
of SSI ShipConstructor and Autodesk” took place on 
18th June 2015 in Grand Hotel Dimyat (Varna). The fo-
rum was organized by BULNAS and the companies 
SSI, Autodesk, CAD Point and BMG Data; the inter-
national guest lecturers Peter de Straiker (Technical 
and marketing consultant from Autodesk, Belgium), Paul 
Roman (Regional trade manager of Autodesk for the ma-
chine manufacturing industry for South-eastern Europe, 
Romania), Peter Priesol (Technical and marketing con-
sultant of Autodesk Czech Republic, Hungary, Slovakia 
and South-eastern Europe) and Nick Denise (Trade direc-
tor and representative of SSI Ship Constructor for Europe) 
introduced and made demonstrations of the most re-
cent software tools intended for digital construction 
of ships, conceptual design development, building 
of digital prototypes, simulations, instrumental dia-
grams, planning and management of work flows with 
the help of ShipConstructor and Autodesk software. 
Participants in the International forum were over 120 rep-
resentatives from companies working in the Shipbuild-
ing and Shiprepair industries and the Bulgarian maritime 
business. Participants in the forum were also students 
pursuing education in the majors Shipbuilding, Ship Ma-
chines and Mechanisms and other marine specialities in 
Technical University of Varna and Nikola Vaptsarov Naval 
Academy. 

един гост-лектор от Холандия: г-н Berto Somsen (Ме-
ниджър Marine & Offshore на BV Twentsche Kabelfabriek) 
и двама гост-лектори от България: г-жа Ивелина 
Калчева (Мениджър продажби на „КРЕПЕЛ” ООД) и 
г-н Радослав Маринов (Управител на „Блек Сий Яхт 
Сървиз” ООД) представиха най-новите високотех-
нологични и икономически рентабилни решения 
в областта на: противообрастващите бои (ан-
тифаулинг бои - екологично чисти, с нулево съдър-
жание на калай и мед), предназначени за различни 
плавателни съдове, както и за водни и баластни 
резервоари, битумни бои, топлоустойчиви бои, 
епоксидни смоли и грундове; корабното освет-
ление, източници на светлина, кабели с морско 
и офшорно приложение и най-новите жироско-
пични стабилизатори за яхти и малки съдове.
Участие в Международния форум взеха над 130 пред-
ставители на дружества от бранш „Корабостроене 
и кораборемонт” и от морския бизнес от цяла Бълга-
рия. Участие в работата на форума взеха и студенти 
от специалности „Корабостроене и морска техника” 
и „Електрообзавеждане на кораба” от Технически уни-
верситет - Варна, на които представените теми и 
презентации ще подпомогнат бъдещата им реализация
Лекторите на форума бяха представители на 
следните фирми:
„Marine Environmental Protection” (MEP) - водеща 
компания в областта на разразботването и предлага-
нето на екологично чиста противообрастваща боя за 
плавателни съдове. Тя е представлявана в Европа от 
„Адванс Енерджи енд Инжиниъринг” ЕООД. „MEP Koreа” 
Ltd e създадена през 1998 г. в Южна Корея, с мотото 
„Океанът е бъдещето на живота”, като притежава 
множество международни сертификати и патент 
за технологията си. В продължение на 15 години „MEP 
Koreа” Ltd разработва и изследва различни защитни по-
крития - противообрастващи бои и смоли, приложими 
в корабостроенето и морската индустрия. През ме-
сец Ноември 2013 г. компанията става част от между-
народната структура на „Advance International Group” 
(AIG), развиваща дейност в 30 държави по целия свят. 
Продуктите на „MEP Koreа” Ltd се изработват в 
собствената й фабрика и са с изключително високо 
качество. Боите на компанията не съдържат мед (Cu) 
и калай (Sn) и така не оказват негативно въздейст-
вие върху морската среда. Използваната технология 
е иновативна и с големи перспективи за развитие, 
защото екологичните противообрастващи бои са 
бъдещето в областта на системите за защита на 
плавателни съдове. В допълнение, със своята патен-
тованата иновативна технология и собствено про-
изводство на противообрастващия агент, боите на 
„MEP Korea” Ltd предлагат високо качество на изклю-
чително конкурентноспособни цени. 
„Адванс Енерджи енд Инжиниъринг” ЕООД (www.
aee.bg) е българска компания, създадена през 2014 г. в 
гр. София и е специализирана в търговия, поддръжка 
и инженеринг на енергийни съоръжения. Като част 
от „Advance International Group” (AIG), компанията е 
официален представител на „MEP Koreа”  Ltd за Репу-
блика България и Европа. 
„Блек Сий Яхт Сервиз” ООД (www.blackseayacht.
com) е създадена през 2003 г. в гр. Варна, България, като 
фирма за яхтен ремонт и сервиз. От създавнето и до 
сега, една философия стои като централен елемент 
на корпоративната идентичност на фирмата: „Няма 
невъзможен проект”. От самото начало бяха предприети 

The second International presentation forum took 
place on the 15th October 2015 in Interhotel Cherno More 
(Varna). The forum was organized by BULNAS, the 
South Korean company Marine Environmental Protec-
tion Ltd (MEP) with their representative for Bulgaria 
- Advance Energy and Engineering Ltd, and KREPEL 
Ltd with their partner BV Twentsche Kabelfabriek 
(The Netherlands). 
At the forum, four guest lecturers from South Korea de-
livered their presentations: Mr. Dustin Kwon (Manager 
of Advanced Energy Ltd and manager of the headquar-
ters of Advance International Group (AIG) in South Korea), 
Mr. Sungkuk An (Representative Director of MEP Korea 
Ltd - Mr. Sangki An, inventor of the technology for cop-
per - and tin free ecological paints), Mr. Kangsub Song 
(Executive director of MEP Korea Ltd) and Mrs. Geena Lee 
(Sales Manager in MEP Korea Ltd), the guest lecturer from 
the Netherlands: Mr. Berto Somsen (Manager of Marine 
& Offshore of BV Twentsche Kabelfabriek) and two guest 
lecturers from Bulgaria: Mrs. Ivelina Kalcheva (Sales 
manager of KREPEL Ltd) and Mr. Radoslav Marinov 
(Manager of Black Sea Yacht Service Ltd) who presented 
the most recent high-technology and cost-effective so-
lutions in the field of: Anti-fouling paints (ecologically 
clean paints of zero content of copper and tin) intended 
for use in various vessels and water and ballast tanks, 
bitumen paints, heat-resistant paints, epoxy resins and 
coats; ship lighting, lighting sources, cables for marine 
and offshore applications and offshore applications 
and the newest gyroscopic stabilizers for yachts and 
small crafts.
Participants in the International forum were over 130 rep-
resentatives from companies working in the Shipbuild-
ing and Shiprepair industries and the Bulgarian maritime 
business. Participants in the forum were also students 
from the majors „Shipbuilding and marine equipment” 
and „Electrical power equipment of ships” from the Tech-
nical University of Varna, whose future careers will ben-
efit from the knowledge gained through the delivered 
presentations and discussed topics.
Representatives of the following companies delivered 
lectures to the forum:
Marine Environmental Protection (MEP) is a leading 
company in the field of manifacturing and supply of 
environmentall friendly anti-fouling paint for marine ves-
sels. It is represented in Europe by Advance Energy and 
Engineering Ltd MEP Korea was established in 1998 in 
South Korea, with the motto „The Sea is the Future of 
Life” and holds numerous international certifications 
and patents for its technology. For 15 years MEP Korea 
develops and explores various protective coatings - anti-
fouling paints and resins, applicable in shipbuilding 
and maritime industry. In November 2013 the company 
became part of the international structure of Advance 
International Group (AIG), operating in 30 countries 
worldwide. 
The products of MEP Korea are manufactured in its own 
factory and are of extremely high quality. The paints of 
the company do not contain copper (Cu) and tin (Sn) 
and so do not adversely affect the marine environment. 
The technology used is an innovative one and with 
great prospects for development, because environmental 
antifouling paints are the future in the field of the 
protection of vessels. In addition, with its innovative 
patented technology and own production of antifouling 
agents, paints MEP Korea offer high quality at very 
competitive prices.
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„КРЕПЕЛ” ООД е основана 2005 г. в град Варна. Ком-
панията развива търговска дейност в областта на: 
осветителната техника за всички видове плавател-
ни съдове, морски и индустриални кабели, електроин-
сталационна техника и материали, електротехни-
чески апарати за защита, управление и сигнализация, 
като работи в качеството си на изключителен пред-
ставител и дистрибутор на водещи в морския бранш 
компании за територията на Р. България и Румъния. 
Лектор инж. Калчева посочи основните цели на 
КРЕПЕЛ: „Да бъдем водещ доставчик в областта 
на електричеството за морския бизнес и постиг-
нем максимална удовлетвореност на клиентите 
ни, чрез анализиране на техните въпроси, проду-
ктови търсения и предлагане на най-добрите ре-
шения на водещи производители”.
В рамките на семинарната програма участници-
те във форума имаха възможност да се запозна-
ят с конвенционални серии: навигационни светли-
ни, флуоресцентни, висящи осветителни тела, про-
жектори, взривозащитено оборудване, електрически 
конектори, звукова сигнализация като основният ак-
цент бе върху новите продукти, технологии и реше-
ния за серии LED осветление с приложение в корабо-
строителната и кораборемонтната индустрия.
Предлаганото продуктовото фолио на КРЕПЕЛ покри-
ва изцяло нуждите на клиентите от електрическо 
оборудване за строителство, ремонт или за ежеднев-
ни нужди за кораби, лодки, яхти и т.н. 
Клиентите са корабостроителни, кораборе-
монтни заводи, корабособственици, проектанти 
и др. За качеството на предлаганата от КРЕПЕЛ 
ООД продукция говорят покритите сертифика-
тите на DNV - GL, LR, Bureau Veritas, ABS, RINA, 
Russian Maritime Register of Shipping, ClassNK и др.
BV Twentsche Kabelfabriek, накратко TKF, е основана 
през 1930 г. и се развива от местен Холандски кабелен 
производител в технологичен лидер обслужващ клиен-
ти по целия свят. 
TKF е част от TKH Group NV, обединяваща в себе си пове-
че от 70 компании. Продуктовата линия на TKF включ-
ва кабелни решения и системи за следните пазарните 
сегменти: морски и офшорни; индустриални; енергийни; 
телекомуникационни, сградни и инфраструктурни. 
„Клиентите избират TKF, тъй като предлагаме пълна 
серия безхалогенни и пожароустойчиви морски и оф-
шорни кабели за средно, ниско напрежение, комуника-
ционни, сигнални и оптични приложения. Наши предим-
ства са високото качество, кратък срок на доставка, 
складови наличности, специфични продуктови решения 
и иновации.”, заяви г-н Берто Сомсен.  Част от клиен-
тите са корабостроителни и кораборемонтни заводи: 
IHC Kinderdijk, Royal Niestern Sander, FR. Lurssen Werft 
GmbH & Co. KG, Jan de Nul Dredging, Vard  Electro Tulcea 
SRL, De Merwede, Volharding и др. 
Иновации, растеж и отговорност са ключовите 
приоритети за TKF.

Вечерите и на двата Международни презентационни 
форума, проведени на 18 Юни 2015 г. и на 15 Октомври 
2015 г., прерастнаха в традиционни вечери-коктейли 
на членовете на Българска национална асоциация по 
корабостроене и кораборемонт, по време на които 
гостите, партньорите и приятелите на домакините 
обмениха мнения по обсъжданите по време на форума 
въпроси и изнесените презентации, споделиха опит и 
мисли за бъдещето.

In the second part of the forum, a number of presen-
tations was delivered by the hosts from the company 
KREPEL Ltd (www.krepel.bg) and their partner in the 
field of marine and offshore cables - BV Twentsche 
Kabelfabriek - TKF of whom the company is an official 
distributor for the territory of Bulgaria and Romania.
KREPEL Ltd was founded in 2005 in Varna. The company 
trades in the field of: Lighting equipment for all types of 
vessels, marine and industrial cables, electrical installa-
tion equipment and materials, electrical apparatuses for 
protection, control and signalization, as it works in the 
capacity of an exclusive representative and distributor of 
marine industry leading companies in the territory of Bul-
garia and Romania. 
In her lecture, Eng. Kalcheva identified the major goals 
of KREPEL: „To be the leading supplier in the field of 
electricity in the marine business and to provide maxi-
mum satisfaction for our customers, by analyzing their 
questions, product demands and offering of the best 
solutions from leading manufacturers.”.
Within the seminar framework, the participants in the 
forum received information on the conventional series: 
navigation lights, fluorescent, pendant lights, floodlights, 
explosion proof equipment, electrical connectors, sound 
signalization as the main focus was on the new products, 
technologies and solutions for the LED lighting series for 
application in the shipbuilding and shiprepair industries.
The product portfolio of KREPEL fully covers the customer 
needs of electrical equipment for building, repair or daily 
operational needs of ships, boats, yachts and other crafts. 
Clients of KREPEL are shipbuilding, shiprepair yards, 
ports, shipowners, designers and others. The quality of 
the products offered by KREPEL is backed up by the cer-
tificates of DNV - GL, LR, Bureau Veritas, ABS, RINA, Rus-
sian Maritime Register of Shipping, ClassNK and others. 
BV Twentsche Kabelfabriek (abbreviated to TKF) was 
founded in 1930 and evolved from a local Dutch manufac-
turer of cables into a global technological leader. 
TKF is a part of the TKH Group NV, which unites over 
70 companies. The TKF product line includes cable so-
lutions and systems for the following market segments: 
Marine and offshore; industrial; energy; telecommunica-
tions; building and infrastructural. „Clients choose TKF 
because we offer full series of halogen-free and fire-re-
sistant marine and offshore cables for medium and low 
voltage, communication, signal and optical applications. 
Our advantages are: high quality, short delivery terms, 
available warehouse stock, specific product solutions 
and innovations”, said Mr. Berto Somsen. Amongst the 
TFK clients are the following shipbuilding and shiprepair 
yards: IHC Kinderdijk, Royal Niestern Sander, FR. Lurssen 
Werft GmbH & Co. KG, Jan de Nul Dredging, Vard  Electro 
Tulcea SRL, De Merwede, Volharding, Gdansk Ship Re-
pair Yard Remontowa S.A., Stocznia Gdansk, COTECMAR 
Cartagena de Indias, Abeking & Rasmussen and others. 
TKF’s key responsibilities are: innovations, growth and 
responsibility.

The evenings of both International presentation forums 
held on the 18th of June and 15th of October 2015 contin-
ued with the traditional reception for the members of 
the Bulgarian National Association for Shipbuilding and 
Shiprepair, which is a welcome opportunity for guests, 
partners and friends to exchange viewpoints on the top-
ics discussed in the sessions or introduced in the presen-
tations, and to share their experiences and thoughts on 
the future.

и успешно завършени няколко сложни проекти за прео-
борудване и преобзавеждане на яхти с корпус от стък-
лопласт, стомана и дърво и в резултат  на това, в 
последните 10 години фирмата е известна като един-
ствената в страната в състояние да осъществи ця-
лостни проекти по удължаване на корпуси, подмяна на 
двигатели, пълно преоборудване, боядисване на корпу-
си с придаване на обтекаема форма  и т.н.
„Блек Сий Яхт Сервиз” ООД и неговото  дъщерно 
дружество - „Яхт Сервиз” ООД  имат около 65 - 70% 
пазарен дял от местния яхто ремонт и сервиз и са със 
статут на  представител или  сервизен дилър на ре-
дица световно известни марки на яхтено оборудване, 
сред които са: Volvo Penta, Kohler, Mercruiser, Yanmar, 
Besenzoni, Opacmare, Idromar и др. Фирмата също е и 
център за обслужване и сервиз на Azimut и Atlantis и 
надежден партньор за много застрахователни ком-
пании като Pantaenius, Алианц България и Булстрад. 
С над 600 успешни операции по вдигане и пускане на 
вода, 15 пълни преоборудвания и голям брой оторизи-
рани гаранционни ремонти на различни ветроходни и 
моторни яхти, Блек Сий Яхт Сервиз се е утвърдила 
като надежден и компетентен партньор на яхтени 
дилъри, собственици, мениджъри и капитани.
От Юли 2015 г. „Блек Сий Яхт Сервиз” ООД е сер-
тифициран център за монтаж и сервиз на амери-
канската компания СИЙКИЙПЪР.
SEAKEEPER е основана през 2002 г. с цел научно-изсле-
дователска дейност, разработване и пускане в про-
дажба на устройства за намаляване на клатенето на 
кораби с дължина до 70 метра. Основатели на компа-
нията са Shepard McKenney и John Adams. До 2007 г., 
McKenney  и Adams, заедно с работници и служители, 
с които са работили  в предишните си начинания, за-
вършват научните изследвания и разработването на 
жироскопичен стабилизатор и започват производ-
ство и продажба на продукта през 2008 г. 
Седалището на компанията се намира в гр. Калифорния, 
Мериленд, САЩ, на около 55 мили (90 км.) на юг от Ва-
шингтон, окръг Колумбия. SEAKEEPER има офиси за про-
дажби и сервиз във Флорида - САЩ, Италия и Сингапур.
Производствените и инженерни съоръжения са раз-
положени в Mohnton, Пенсилвания, САЩ. Кампуса THE 
SEAKEEPER обхваща приблизително 9 000 м2 от ренови-
рани тухлени сгради на фабрика от началото на века, 
която е била водеща в производството на текстил-
ни машини в страната. SEAKEEPER е инвестирала в 
значително разширяване и модернизация, които поз-
воляват производството на 6 модела стабилизатори, 
надхвърлящо 100 000 човекочаса годишно. Повече от 
60% от капиталовите инструменти SEAKEEPER са 
на  по-малко от една година в експлоатация.
Във втората част от форума, серия от презен-
тации поднесоха домакините от фирма „КРЕ-
ПЕЛ” ООД (www.krepel.bg) и техният партньор 
в областта на морските и офшорни кабели 
BV Twentsche Kabelfabriek - TKF, на който фирма-
та е официален дистрибутор за територията на 
България и Румъния.

Advance Energy and Engineering Ltd (www.aee.bg) 
is a Bulgarian company established in 2014 in Sofia and 
specializes in trade, maintenance and engineering of 
energy equipment and lighting installations. As part of 
Advance International Group (AIG), the company is an 
official representative of MEP Korea for Europe. 
Black Sea Yacht Service Ltd (www.blackseayacht.com) 
was established in 2003 in Varna, Bulgaria as a yacht refit 
and service company. A simple philosophy stood and still 
stands as a centerpiece of the company’s corporate identity: 
„No project is impossible!”. At the very beginning some 
very hard refit projects on fiberglass, steel, and wooden-hull 
boats were undertaken and successfully finished despite 
all the difficulties and by the year 2005, the company 
was largely considered to be the only one in the country 
capable of carrying out complex projects of hull extensions, 
repowering, overall refits, full fairing paint jobs, etc.
Black Sea Yacht Service Ltd and its fully owned 
subsidiary - Yacht Service Ltd currently hold an 
estimated 65 - 70% share of the local yacht refit and 
service market. The companies have representative and 
service dealer status for a number of world renown brands 
of equipment, among which are Volvo Penta, Kohler, 
Mercruiser, Yanmar, Besenzoni, Opacmare, Idromar, etc. 
The company have effectively become an Azimut and 
Atlantis yacht service point and a trusted partner for 
many insurance companies such as Pantaenius, Alianz 
Bulgaria and Bulstrad. With more than 600 successful 
haul-outs, 15 complete refits, a large number of authorized 
warranty repairs on various sail and motor yachts, Black 
Sea Yacht Service has established itself as a trustworthy 
and knowledgeable partner for yacht dealers, owners, 
managers and captains.
Since July, 2015 Black Sea Yacht Service is a Certified 
Service and Installation Center for SEAKEEPER in 
Bulgaria.
SEAKEEPER is an American company, founded in 2002 
for the purpose of researching, developing, and marketing 
of motion control devices for boats under 70 meters. The 
founders are Shepard McKenney and John Adams. From 
2002 through 2007, McKenney and Adams, together with 
employees who were involved with their previous ventures, 
completed the research and development for the SEAKEEPER 
GYRO and began manufacturing and sales of the product in 
2008. The Company’s headquarters are located in California, 
Maryland, USA which is about 55 miles (90 kilometers) south 
of Washington, DC. Seakeeper has Sales and Services Offices 
in Florida - USA, Italy and Singapore.
SEAKEEPER’s manufacturing and engineering facilities 
are located in Mohnton, Pennsylvania, USA. The Seakeeper 
campus encompasses approximately 90,000 SF of renovated 
brick factory buildings .This campus has been a manufacturing 
site since the turn of the century when it began as the premier 
textile machinery manufacturer in the country. Seakeeper has 
invested in significant expansion and modernization, this al-
lowing the Company to produce 6 Gyro models that exceed 
100,000 man-hours per annum. More than 60% of Seakeeper’s 
capital tools are less than a year in service.
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