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ТЕМА НА БРОЯ

ПЪРВИ ОТ СЕРИЯ ВЛЕКАЧИ,
ПОСТРОЕН В ККЗ „МТГ - ДЕЛФИН” АД
THE FIRST OF THE SERIES OF TUGBOATS
WAS BUILT IN MTG DOLPHIN

От Септември 2016 година до Юни 2017 година
в корабостроителницата „МТГ - Делфин” беше
построен АSD влекач с 40 тона тягово усилие и
автоматична носова лебедка, предназначен за
пристанищни и морски буксировки, с неограничен
район на плаване. Той е с дължина 27,6 м., широчина
10 м. и водоизместимост 426 т. Оборудван е с
два двигателя Caterpillar 3512C, всеки с мощност
1800 к.с. и два спомагателни дизел генератора
Caterpillar C7.1, както и с две въртящи се колонки
с винтове в дюзи, позволяващи висока степен на
маневреност.

A new 40T ASD tugboat with automatic winch,
designed for port and sea towage, with unrestricted
navigation was built at MTG Dolphin Shipyard
within September 2016 and June 2017. She has
27,6 m. in length, 10 m. in breadth and 426 tons of
displacement. The vessel is equipped with two
Caterpillar 3512C engines, each of 1800 hp, coupled
to Azimuth Stern Drives with carbon shafts, allowing
high manoeuvrability with prompt response and
bollard pull of 40 tons.
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Строителството се извърши под наблюдение на
Bureau Veritas.

представяме ви

Плавателният съд беше спуснат успешно на вода
на 10 Февруари 2017 г., а на официална церемония
на 02 Юни, беше кръстен с името „Алкор”.

Предизвикателството да водиш
THE CHALLENGE TO LEAD

The vessel was built under the supervision of Bureau
Veritas and successfully launched in February 2017.
The official name giving ceremony of „Alcor” took
place in June 2017.
Сътрудничеството
между
БМФ
и
корабостроителницата „МТГ - Делфин” АД
продължава с два нови общи проекта на влекачи,
които ще бъдат доставени през 2018 г.
„МТГ - Делфин” АД
www.dolphin1.bg

The cooperation between Navibulgar and MTG
Dolphin continues with two more tugboats from the
same series, which will be delivered in 2018.
MTG Dolphin PLC
www.dolphin1.bg

Създадената преди малко повече от четвърт
век корабостроителница „МТГ - Делфин” не се
отказва да преследва нови предизвикателства.
През последните две години заводът продължава
да защитава завоюваните позиции на международните пазари, но и реализира знакови
проекти за български клиенти.
„Роден” през 1991 г. на северния бряг на
варненското езеро, заводът на „МТГ - Делфин”
АД расте и днес включва три обособени района
с производствени мощности, обезпечаващи
строителството на кораби до 16 000 тона DWT
и ремонта на кораби до 60 000 тона DWT.
Днес, дейността на дружеството е съсредоточена в три основни направления - корабостроене, кораборемонт и преустройство
на кораби, а над 90% от продукцията е за
износ. Натрупаният опит позволява на
завода да се специализира в производството
на високотехнологични кораби с комплексна
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Founded a bit over a quarter century ago, MTG
Dolphin Shipyard still pursues new challenges. During
the last two years, the Yard persists in standing up for
its position on the international market, and yet still
realizing key projects for Bulgarian customers.
„Born” in 1991 on the North coast of Varna lake, MTG
Dolphin Shipyard grows up and today it comprises
three areas equipped accordingly to allow building of
vessels up to 16 000 DWT and repair of vessels up to
60 000 DWT.
The company’s activity focuses in three main
directions - shipbuilding, ship repair and conversion,
as more than 90% of the production is being exported.
The wide experience of the Shipyard results in its
specialization in building of highly technological
ships with complex integration. Besides, repairs of
about 60 ships per year with more than 1’500’00 DWT
in total are carried out. The Yard undertakes different
kind of repairs of all types of vessels - bulk carriers,
tankers/product carriers, gas carriers, reefers,
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интеграция. В допълнение, ежегодно се осъществяват ремонти на около 60 кораба с общ DWT
над 1‘500‘000 тона. Изпълняват се ремонти
на всички видове кораби - кораби за насипни
товари, химикаловози, танкери, газовози,
контейнеровози.

dredgers, car carriers/Ro-Ro vessels, offshore vessels.
With respect to the conversion, the company is able to
cover wide range of services - jumboizing (lengthening
and widening of the vessel), modernization of
equipment and accommodation, upgrading of
electrical and navigational systems, refurbishment, etc.

През 2012 г. „МТГ - Делфин” реализира първото
в България преустройство на кораб, включващо
разрязване на кораба на две части, отделянето
им една от друга и инсталирането на междинна
секция, удължаваща кораба с 10 метра.

The vessel, named „Royal Helena” has 57 m. in length
and 8,20 m. in breadth. Her full set of equipment
includes 16 sails with total area of 1 000 sq.m.
Building „Royal Helena”, MTG Dolphin ranks among
the seven Shipyards in the world capable to build „A”
class sail ships.
In 2012 MTG Dolphin made the first ship conversion in
Bulgaria, consisting of cutting the ship in two parts,
separating them one from another and insertion of an
intermediate section extending the vessel with 10 m.
The first dredger vessel, built in the Yard, is the first
for Bulgaria, too. So far unknown for the shipbuilding
field in Bulgaria dredgers, are vessels, designated
to maintain sea and inland waterways, having
significant role in construction of water engineering
equipment. Within next five years, MTG Dolphin
builds and delivers „Albatros”, „Italeni”, „Challanger”
and „Mahury” dredgers.

По отношение на преустройството компанията
„МТГ - Делфин” може да покрие широк спектър от
дейности - от удължаване и разширяване, през
модернизация на оборудването, подобряване
на електрически и навигационни системи, до
преобзавеждане.
„МТГ - Делфин” успява непрекъснато да следва
възходяща линия на развитие, като името й
неизбежно се свързва с водещата позиция в
българския корабостроителен бранш. „Това,
което ни отличава от останалите е, че ние не се
страхуваме от предизвикателства, напротив
- те ни помагат да се учим и да надграждаме
постигнатото”, споделят от компанията.
Затова и списъкът с реализираните от
компанията за първи път в България проекти
се увеличава, както расте и броят на успешно
преминатите от „МТГ - Делфин” уникални
технически предизвикателства.
Единственият ветроход от клас „А”, построен
в България е дело на корабостроителницата.
Баркентината с име „Royal Helena” е с дължина
57 м. и широчина 8,20 м. Пълното ветрилно въоръжение на кораба включва 16 ветрила с обща
площ 1 000 кв.м. С построяването на Royal Helena,
„МТГ - Делфин” се нарежда сред едва седемте
завода в света, произвеждащи ветроходи клас „А”.
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MTG Dolphin strikes out continuous ascending line of
progress, as the company name is inevitably referred
to the leading position at the Bulgarian shipbuilding
market. „The thing that distinguishes us from the
others is that we are not afraid of challenges, just
the contrary - challenges help us learn and improve”,
commented by the company.
That is the reason why the list with projects „made for
the first time in Bulgaria” by MTG Dolphin becomes
longer, together with the number of successfully
passed unique technical challenges.
The only „A” class barquentine, built in Bulgaria is
part of the Shipyard portfolio.
Първият плавателен съд от тип саморазтоварваща се драга, построен в завода, е
първи и за България. Непознатите дотогава
за корабостроителния бранш в страната ни
драги са кораби, предназначени да поддържат
плавателни канали, акватории и вътрешни водни
пътища, които играят роля и при изграждането
на хидротехнически съоръжения. В рамките на
пет години „МТГ - Делфин” създава и предава
„Албатрос”, „Италени”, „Чалинджър” и „Махури”.
„МТГ - Делфин” стои и зад първия построен
в България патрулен кораб, което дава нова
перспектива на българската индустрия.

The company also stands behind the first patrol
vessel, built in Bulgaria, giving the Bulgarian industry
new perspectives.
The last two „first” projects for MTG Dolphin comes
in favour of both the Bulgarian state and business. In
March 2017 the company delivered to the Executive
agency for exploration and maintenance of the
Danube river a hydrographic catamaran for surveys in
the joint Bulgarian-Romanian section of the Danube
river from the mouth of the Timok River to the town
of Silistra. The special purpose ship was built through
funding under the Operational Program „Transport
and Transport Infrastructure 2014-2020”.
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А само преди два месеца в състава на флотилията
на Параходство „Български Морски Флот” влезе
модерният влекач „Алкор” с тяга от 40 тона и
азимутни винтови системи, предназначен за
пристанищни и морски буксировки, с неограничен
район на плаване.
Корабостроителницата инвестира в разширяването на производството, като очаква скоро
завършването на строежа на нов, съвременен,
напълно закрит цех с тежко краново оборудване
до 140 тона за строителство на кораби на
закрито. В идните месеци ще бъде открит и
нов механичен и тръбарен цех, а работниците
ще оперират с нова газорезателна машина
за плазмено рязане и нова машина за студено
обемно огъване чрез пластична деформация.
Последните два „първи” проекта за „МТГ Делфин” са в услуга на българската държава и
бизнес. През Март 2017 г. компанията предаде
на Изпълнителната агенция за проучване
и поддържане на река Дунав хидрографски
катамаран за проучвания в общия българорумънски участък на река Дунав от устието на
р.Тимок до гр.Силистра. Корабът със специално
предназначение е построен с финансиране
по Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”.
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Two months ago only, the modern azimuth thruster
driven 40T ASD tugboat „Alcor” became part of the
Navibulgar fleet. The ship is designated for port and
sea towage, with unrestricted navigation.
MTG Dolphin Shipyard invests in facilities to expand
its production, by building new, modern, fully covered
workshop with heavy lifting equipment up to 140 tons.
A new mechanical and piping workshop will be ready
in next few months and the workers will operate with
new plasma cutting machine and new cold bending
machine with plastic deformation.

Изминатият път дава основание на „МТГ Делфин” да се гордее с постигнатото - качествен
ремонт и корабостроене, новаторски подход
при внедряване на продукти и изпълнение на
специфични проекти, непрекъснато надграждане
на опита и професионализма на работещите в
корабостроителницата. Всичко това я прави
предпочитан партньор за много чуждестранни
и, за радост, на все повече български клиенти.
„МТГ - Делфин” АД
www.dolphin1.bg

MTG Dolphin’s successful journey gives the company
good reason to take pride in its achievements quality repair and shipbuilding, innovative approach
to product implementation and realization of specific
projects, continuous upgrade of the experience and
professionalism of the staff. It brings MTG Dolphin
forward as preferable business partner for many
foreign and, fortunately, to more and more Bulgarian
customers.
MTG Dolphin PLC
www.dolphin1.bg
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В МОРСКОТО
СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MARINE LED LIGHTING
„КРЕПЕЛ” ООД има удоволствието да информира, че от Септември 2016 година е ексклузивен
дистрибутор и агент на Glamox Aqua Signal
GmbH. Germany, за територията на България и
Румъния.
Glamox Aqua Signal GmbH е част от Glamox Group.
Компанията е норвежки индустриален холдинг,
който разработва, произвежда и дистрибутира
професионални светлинни решения за световния
пазар. Произвежданите продукти и светлинни
решения са водещи за световния морски и
офшорен пазар, включително и за лодки за отдих,
мега яхти и военноморския флот.

KREPEL Ltd. is proud to inform that since september
2016 became an exclusive distributor and agent of
Glamox Aqua Signal GmbH. Germany for the territory
of Bulgaria and Romania.
Glamox Aqua Signal GmbH is a company in the
Glamox Group. Glamox is a Norwegian industrial
group that develops, manufactures and distributes
professional lighting solutions for the global market.
Manufactured products and lighting solutions are
leading the world’s marine and offshore markets,
including recreational boats, mega yachts and navy.

Съвременни продукти и решения
С голямото си портфолио от известни брандове
за осветление, КРЕПЕЛ може да удовлетвори
всички предявени изисквания към морското осветление, включващо интериорно, екстериорно осветление, прожектори с различни приложения,
взривозащитени осветители и навигационни
светлини.
Glamox Aqua Signal налагат стандартите за морско
и офшорно осветление, чрез своите иновативни и
енергоефективни решения за екстремни приложения.
Технология и знания
Предлаганите от КРЕПЕЛ продукти и решения
се разработват и тестват от производителя
в собствени научноизследователски, развойни
и тестови центрове. Същите се произвеждат
и сертифицират съобразно всички стандарти
за качеството и защитата на околната среда
и са базирани на най-новите технологии и
натрупаните в течение на поколения опит и
знания.
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LED: Светлинният източник на бъдещето
LED е без съмнение най-обсъжданата тема в
осветителната индустрия през последните
години. Но какво прави LED-а толкова интересен?
LED технологията претърпява бързо развитие с
редица приложения. Благодарение на здравината
на диодите, LED бързо се превръща в предпочитан
източник на светлина в климатични условия с
наличие на ниски температури и при употреба
на борда на кораби, платформи и подвижни
машини и съоръжения.
LED предимства
Една от ползите на светодиода е неговият
дълъг живот. Осветителните светодиодни
тела издържат по-дълги периоди от време и
не се нуждаят от честа подмяна в сравнение
с конвенционалните източници на светлина.
Причината за това е, че няма подвижни или
тоководещи части предразположени към
дефектиране.
Това
прави
технологията
изключително добре пригодена за използване
в условия, където осветителните тела са на
голяма височина или в случай, че не са лесно
достъпни за обслужване.
LED също така е и по-ефективна технология
в сравнение със стандартните светлинни
източници. Ефикасността на светодиода се
измерва в лумени на ват, като понастоящем
тя достига до стойност 200 lm/W. Тъй
като светодиодите осветяват по-силно от
стандартните светлинни източници, може да
се проектират инсталации с по-ниско ниво на
осветеност.

Technology and knowledge
KREPEL’s products and solutions are developed
and tested by manufacturer at own research and
testing facilities, and manufactured and certified
in accordance with all relevant quality and
environmental standards. They are based on the
latest technology and expertise - and generations of
experience.
LED: Light source of the future
LED is without doubt the most talked-about issue in
the lighting industry these days. What makes LED so
interesting?
The LED technology is in rapid development, and LED
has many applications. Because of the robustness of
the diodes, LED is fast becoming the preferred light
source in cold environments and for demanding use,
such as on board ships, rigs, and moving machinery.
LED’s advantages
One of the benefits of the LED is its long lifetime. LEDs
last longer and do not need to be replaced as often
as many conventional light sources. The reason is it
has no movable parts or filaments that may break.
That makes them particularly well suited where
installation heights are large or when the luminaires
are not easily accessible for lamp replacements.
LEDs are more efficient than many conventional light
sources.The efficacy of the LED is measured in lumen
per watt as nowadays it is around 200 lm/W. Because
LEDs are perceived as brighter than conventional
light sources, you may design installations with
lower lux levels.

Modern products and solutions
With the wide range of popular lighting
brands, KREPEL can fulfill all maritime lighting
requirements, including interior lighting, floodlights
and searchlights, explosion-proof luminaires and
navigation lights.
Glamox Aqua Signal is setting the standard for
marine and offshore lighting with its innovative and
energy efficient solutions for extreme applications.
Тест с 400 W натриеви прожектори. Средно ниво на осветеност 286 лукса.
Test with 400 W High Pressure Sodium lamps in flood lights. Average illuminance level: 286 lux.

Тест с 160 W LED прожектори. Средно ниво на осветеност 95 лукса.
Test with 160 W LED luminaires. Average illuminance level: 95 lux.

Други предимства на LED са краткото време
за реакция, възможността за димиране благодарение на LED драйверите и общата цена.
Първоначалната инвестиция на LED инсталацията може да е по-висока в сравнение с
традиционната осветителна инсталация, но
LED-овете са с по-ниска консумация на енергия,
разходи за поддръжка и могат да осигурят
по-ниска обща цена за целия жизнен цикъл на
инсталацията.

Other advantages of the LED are the short response
time, dimming possibility thanks to the LED drivers
and the total cost.
The initial investment of the LED installation
may be higher than that of a traditional lighting
installation, but the LEDs lower energy consumption,
maintenance cost may provide a lower total cost over
the lifetime of the installation.

11

Принцип на общите разходи на ивеститора
Principle of total cost of ownership

Сравнение на LED/Енергоспестяващи лампи
Comparison LED downlights/Compact fluorescent light

Пазарните проучвания показват, че през 2020
година близо 50% от продажбите на нови и
подменящи се светлинни източници ще са
базирани на LED технологията.

Market studies forecast that in 2020, close to 50% of
all new and replacement light source unit sales will
be based on LEDs.

LED прожектори - серия FL60 и FX60
Новата серия LED прожектори на Glamox Aqua
Signal, предлагани от КРЕПЕЛ, са предназначени
за монтаж и използване във взривоопасни среди,
зони 1 и 2, както и в безопасни среди.
Чрез използване на най-новата LED технология,
практически се предлага решение без необходимост от поддръжка при предявени
изисквания за осветление с висок интензитет.
Най-слабата връзка в повечето светодиодни
решения са драйверите. LED решенията зависят
от конвенционалните драйвери (електрически
управляващи устройства) за да управляват
входната величина в светодиода. FL60/FX60 обаче
нямат конвенционален драйвер. Предлаганото
ново инженерно решение е иновативна и
усъвършенствана IC драйвер технология и
резултатът е:
• изключително дълъг живот на системата
•високо подобрена ефективност на системата
• широк обхват на околната температура
• липса на пикове на тока при включване.
Друг важен фактор, определящ живота на
светодиода, е температурата вътре в него.
По принцип повишението на температурата
на
околната
среда
с 10 градуса води до
съкръщаване живота на
светодиода наполовина.
За някои осветителни
тела Glamox обаче, когато
температурата
на околната среда се
повишава с 10 градуса,
времето на живот
намалява само с 10 000
часа.

LED Floodlights - FL60 and FX60 series
The new LED floodlight series of Glamox Aqua Signal,
offered by KREPEL are designed for installation and
use in the hazardous areas, zones 1 and 2 and for
safety areas.
By using the latest LED technology it offers a virtually
maintenance-free solution for all high intensity
lighting requirements.
The weakest link in most LED solutions are the
drivers. LED solutions are dependent on conventional
drivers (electrical control units) to manage the power
input into the LED. FL60/FX60, however, do not have
a conventional driver. The new engineering solution
is an innovative and advanced IC driver technology,
and the result is:
• extremely long system lifetime
• highly improved system efficiency
• wide ambient temperature range
• flexible engineering, no inrush current.
The other critical point of the LED lifetime is
determined by the temperature inside the diode.
In general when increasing the ambient temperature
by 10 degrees, the lifetime is halved. For some Glamox
luminaires, however, when increasing the ambient
temperature by 10 degrees, the lifetime decreases by
only 10.000 hours.

Техническата висота, качество и надеждност
на произведените от Glamox Aqua Signal
прожектори серия FL60 е пряко свързана с
редицата реализирани проекти, като найпрестижни се отличават самолетоносачите
HMS Queen Elizabeth and HMS Prince of Wales,
построени за Британски кралски флот.

Application

Design
Approvals
Ambient temp.
Housing

Finish
Optic

Available versions

Electric

Light source

Mounting

Connection

IP 66/67 floodlight for decks and hulls,
industrial areas             
* Hazardous areas, zone 1 and 2
According to rules of maritime classification
Societies and IEC standards
GL approved         
* IECEx and ATEX approved
Operation temperature
from -45°C up to +55°C
Modules in die-casted seawater resistant
aluminium,  
designed for excellent heat management,
frame
and bracket stainless steel AISI 316L
Anodised modules
Floodlight is available in wide, medium or
narrow beam characteristic,
with clear polycarbonate front cover.
Floodlights with 1 to 4 Modules
corresponding 4 500 lumen to 18 000 lumen
in 5 000 K light color
Integrated IC driver available in 120 V or 230 V   
50/60 Hz, power consumption of 40 W per
module, only.
Modules connected in the external
connection box.
* Integrated IC driver available in 120 V or
230 V or 254 V 50/60 Hz
Array of LEDs with 4 500 lumen output per
module,  
with extreme long lifetime of 100.000 hours at
ambient temperature of 45°C
Adjustable bracket stainless steel 316
unpowdered 5x40 mm. as standard
* Adjustable bracket stainless steel 316
unpowdered 8x50 mm. as standard
Exteral connection box at the back with 2
Nickel  

Technical heights, quality and reliability of Glamox
Aqua Signal floodlights, series FL60 is related to
many finished projects as for the most prestigious are
brand new aircraft carriers HMS Queen Elizabeth
and HMS Prince of Wales, being built for Britain’s
Royal Navy.
„КРЕПЕЛ” ООД
www.krepel.bg
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Technical characteristics

KREPEL Ltd.
www.krepel.bg
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РАЗВИТИЕ

Очаква се успешна година за
„Корабно машиностроене” АД
Expecting a successful year
for Ship Machine - Building JSCo
Предизвикателствата за корабостроителния
бранш в България не са тайна за читателите
на „Морски форум”. Спадът в търсенето на
нови кораби и оборудване за тях след втората
половина на 2008 г. засегна всички компании от
сектора и „Корабно машиностроене” АД не бе
изключение.

The challenges to the shipbuilding branch in Bulgaria
are no secret to the readers of „Marine forum”. The
decline in the demand for new ships and equipment
for them after the second half of 2008 affected all
companies in the industry and Ship Machine - Building
JSCo was not an exception.

За компанията периода 2009-2015 г. определено
бе труден. Основната дейност на дружеството
бе преориентирана към изработка на стоманени
конструкции за инфраструктурни обекти
и бяха изпълнени редица големи проекти,
като стоманените конструкции на новите
международни пътнически терминали на
летищата във Варна и Бургас, конструкции
за нова линия на циментов завод в Италия,
спусково съоръжение за кораборемонтен завод
в Египет и др. Успоредно с това бе проведена и
програма за преструктуриране и реорганизация
на компанията, в резултат на която бяха
оптимизирани разходите за дейността на
фирмата.

The period 2009-2015 was definitely difficult for
the company. The main activity shifted towards
manufacture of steel structures for civil engineering
projects and a number of large-scale orders were
executed: the steel structures of the new international
passenger terminals at the airports in Varna and in
Bourgas, structures for a new production line for a
cement plant in Italy, slipway installation for a shiprepair yard in Egypt, and others. At the same time a
program for restructuring and re-organization of the
company was implemented, as a result of which the
operational costs were optimized.

Усилията за възраждане на традиционното
производство на „Корабно машиностроене” АД, а
именно изработка на сложно корабно оборудване
като люкови закрития, кърмови рампи и др.
не бяха преустановени и дадоха резултат. В
началото на 2015 г. бе подписан договор със
шведската компания TTS Marine AB за изработка
на рампа по проект за конверсия на специализиран
кораб. Успешното изпълнение на тази поръчка
отвори възможността за подновяване на
сътрудничеството
с
този стратегически за
дружеството
клиент
и през месец Октомври
2015 г. бяха финализирани
преговорите по друг
проект - за изработка на
палубни панели, рампи и
фитинги към тях, с общо
тегло на комплекта ~125
тона. Изпълнението на
договора продължи до
месец Април 2016 г.
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The efforts to revive the traditional activity for Ship
Machine - Building JSCo, namely the manufacture of
complex ship equipment such as hatch covers, stern
ramps, etc., continued all throughout that period and
the results came. In the beginning of 2015 a contract
was signed with the Swedish company TTS Marine AB
for the manufacture of a ramp as part of a conversion
project. The successful execution of this order enabled
the resuming of the cooperation with this strategic
client for the company and in October 2015 the
negotiations for another project were finalized - for
manufacture of car deck panels, ramps and fittings
with a total weight of the shipset of ~125 tons. The
execution of this order continued until April 2016.
2017
started
with
winning an order for
manufacture of four
grabs for bulk cargo
for Port Varna JSCo two grabs with volume
2,8 m.3 for heavy bulk
cargo (ore, clinker, lead
concentrate) and two
grabs with volume
6,8 m.3 for bulk cargo
(grain, sugar).

2017 г. започна със спечелването на поръчка за
изработка на четири грайфера за насипни товари
за „Пристанище Варна” ЕАД - два грайфера с обем
2,8 м.3 за тежки насипни товари (руда, клинкер,
оловен концентрат) и два грайфера с обем 6,8 м.3
за насипни товари (зърнени култури, захар).
В края на 2016 г. с клиент от Италия бе
договорена пилотна поръчка за изработка на
заварени корабни котви, която бе изпълнена
успешно в първите дни на 2017 г. Изискванията
на клиента по отношение на качество и срокове
бяха задоволени, което доведе до започване на
регулярно сътрудничество - през месец Януари бе
възложена поръчка за 44 броя котви от 8 модела
(доставени на клиента на две партиди през
месец Март и месец Април), а през месец Юни
- за 98 броя котви от 19 модела с предстояща
доставка през месец Септември 2017 г.

In the end of 2016 a pilot order for manufacture of
welded ship anchors was negotiated with an Italian
client, which was successfully completed in the
first days of 2017. Client’s requirements towards the
quality and delivery time were satisfied, which led to
a start of a cooperation on regular basis - in January an
order was received for 44 anchors of 8 types (delivered
in two batches in March and April), and in June the
client ordered 98 anchors of 19 types with scheduled
delivery in September 2017.

In May a contract was signed with MTG Dolphin PLC
for the manufacture of s ship block from the cylindrical
section of a tanker. Subsequently another ship block
for the same newbuilding was ordered. The blocks
have high quality requirements. The manufacture is
projected to be completed until the end of September.

През месец Май бе подписан договор с „МТГ Делфин” АД за изработка на корпусен блок от
цилиндричната част на новостроящ се танкер.
В последствие на фирмата ни бе възложена
изработка на още един блок от корпуса.
Изделията са с високи изисквания по отношение
на качеството. Тяхната изработка по план се
очаква да продължи до края на месец Септември.
През месец Юни бе подписан нов договор с TTS
Marine AB - за изработка на комплекти палубни
панели за четири кораба в преустройство. Всеки
комплект е с тегло около 25 тона и включва две
двойки панели. Панелите са с единични размери
15*3,8 м. и са свързани в двойка със шарнир.
Доставката на първия комплект е предвидена
за месец Септември, а на останалите три - през
месец Ноември 2017 г.
На 15 Август 2017 г., на празника на нашия
град Варна, имахме още един повод за радост финализирахме преговорите с TTS Marine AB
по проект за изработка на входна платформа
и корпусна врата за специализиран кораб.
Изпълнението на този договор ще е ново
предизвикателство за „Корабно машиностроене”
АД - изделия от такъв тип ще се изработват

In June a new contract with TTS Marine AB was
signed - for the manufacture of shipsets of panels for
four ships under conversion. Each shipset weighs
about 25 tons and consists of two couples of panels.
The panels have unit dimensions of 15*3,8 m. and are
hinged in couples. The delivery of the first shipset is
scheduled for September, and the remaining three
will be delivered in November 2017.
On 15th August 2017, on the town holiday of Varna,
we had another reason to celebrate - the finalization
of the negotiations with TTS Marine AB for the
manufacture of a tender embarkation platform and
a side shell door for a special-purpose vessel. The
execution of this contract will be a challenge for Ship
Machine - Building JSCo - equipment of this type will
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за първи път при нас, основната конструкция
и фитингите са относително сложни и
изискванията към тях са изключително високи.

be manufactured for the first time by the company,
the main structure and the fittings are relatively
complex and the quality requirements are very high.

С оглед на високата производствена натовареност,
оптимизирания
производствен
процес в резултат на изпълнената програма
за преструктуриране и реорганизация и партньорството с ключови за фирмата български и
чуждестранни клиенти, 2017 година се очертава
да бъде успешна за „Корабно машиностроене” АД
- не само като годишни финансови показатели, а
и като постигнати стратегически цели, които
откриват перспективи за възходящо развитие
на дружеството и в следващите години.

Considering the high production load, the optimized
production processes as a result of the restructuring
and re-organization program, and the partnership
with key local and foreign clients, 2017 is expected
to be a successful year for Ship Machine - Building
JSCo - not only in terms of annual financial results,
but also as strategic accomplishments, which open
the potential for upward development of the company
in the coming years.

„Корабно машиностроене” АД
www.smb.bg

Ship Machine - Building JSCo
www.smb.bg

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Нова индустриална машина в
родния морски сектор
New Industrial Machine in our Own Maritime Sector

През 2017 г. фирма „Булмар Консулт” ООД
инсталира нов режещ плотер за листови
материали.
Посредством дъщерното си дружество „Булмар
Трейд” ЕООД, фирмата е директен вносител на
такива материали, които включват листова
гума от различни каучукови смеси, гама от
16

In 2017 company Bulmar Consult Ltd. install new flat
sheet material cutting plotter.
The company is direct importer of sheet materials
by its registered company Bulmar Trade Ltd.
Imported materials are various rubber sheets, gasket
sheets, PTFE sheets. The installed machine greatly
complements the trade in these materials and

уплътнителни листи (клингерити), тефлон и
инженерни пластмаси. Така инсталираната
машина чудесно допълва търговията с тези
материали и е в подкрепа на дъщерното
кораборемонтно дружество на компанията.
Оптимизацията на крайния продукт е обхваната
от производителят на материала до монтажа
на изделието.
Материалите се използват основно за
направа на разнообразни
уплътнения,
стандартни и нестандартни. Широката
гама използвани уплътнения, стандарти, размери и материали правят нецелесъобразно зареждането единствено на
готови гарнитури и
налагат оптимизация чрез поддържане
на суровините за
направата
им
и
изработка по заявка.
Без цифрово контролирана автоматична режеща
система, задачата по изработката е доста
трудоемка и изисква внимание към детайла,
независимо от наличните ръчни режещи пергели
и пособия. Освен това ръчната изработка
увеличава шанса за грешки и неконстантност в
качеството. Част от обработваните графитни
материали са откровено казано непригодни за
ръчен ряз без солиден брак. След целия вложен
ресурс в ръчен труд се оказва, че дори технически
годни изделия понякога имат недобър търговски
вид, а суровината е лошо оптимизирана и голям
процент от нея се изхвърля.
От друга страна върху стойността на
елементарно уплътнение кораборемонтните и
корабостроителни заводи правят многократно
по-големи разходи по монтажа и изпитание
на системата. И всичко това се осмисля
единствено от качественото уплътнение.
Единият стълб на качеството е материалът,
като контролът е възможен благодарение на
директния внос и пълноценният непрекъснат
контакт с производителите. Другият стълб
е изработката чрез модерна съвременна
технология. Внедряването на цифрова режеща
система е естествено решение и задължително
изискване за развитие на компанията в тази
област.
Поддържаните уплътнения са основна част от
търсените в морския сектор и голяма част
от тези влагани в индустриалния сектор.
Обработваните дебелини достигат 30 мм. в
зависимост от материала. Работният плот
е с размери 1,6 м.*2,5 м. Това голямо работно
пространство е уникално за местния пазар.
Дори физическото поместване на заводски
сглобеният и настроен плот в помещението се
оказва инженерна задача.

supports the subsidiary ship repair company. The
optimization of the end product is covered by the
material manufacturer until the product is assembled.
The materials are mainly used to make a variety of
standard and non-standard gaskets. The wide range
of used seals, standards, sizes and materials make it
unsuitable to load only finished gaskets and require
optimization by maintaining of raw materials for
making gaskets by
custom
requests.
Without a digitally
controlled automatic
cutting system, the
task of production is
very labor-intensive
and requires attention to the detail,
regardless of the
available
manual
cutting
tools.
In
addition, handmade
fabrication increases
the possible mistakes
and there is no quality
consistency.
Some
of
the
processed
graphite materials are frankly speaking unsuitable
for a hand cut and it cause a bigger volume of waste
material. After all the resource involved in manual
labor, it turns out that even technically applicable
ready gaskets have a poor commercial appearance
and the raw material is poorly optimized and a large
percentage of it is discarded.

On the other hand, the shipbuilding and shiprepair
yards bases all the involved additional value of
installing and testing the systems on the quality of
an elementary seal. And all this make sense only by
quality seal. One pillar of quality is the material and
its control is possible thank to direct import and full
continuous contact with the manufacturers. The
other pillar is manufacture by modern technology.
The introduction of a digital cutting system is a
natural solution and a requirement for the company’s
development in this field. Supported seals are a major
part of demand in the maritime sector and a large
proportion of those employed in the industrial sector.
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Големият плот позволява улеснена изработка на
големи гарнитури и отлично оптимизира ръчните операции по зареждане на материал, което
важи и за малките гарнитури. При стандартни
поддържани размери на уплътнителен лист от
1,5 м.*1,5 м. се реализира работа по два листа
едновременно и то дори с различни дебелини и е
възможно зареждане на втория лист докато се
обработва първият. Точността е отлична както
при големите, така и при малките детайли.
Плотерът може да надписва детайлите и да
ги реже в непрекъсната операция, сменяйки
автоматично използваните инструментални
глави. Плотерът може да изработи дори
опаковките на изделието.
Архитектурата на машината е базирана на
модулен принцип и всички модули са стандартизирани и отговарят на Европейските
стандарти. Това дава една добра сигурност
за жизнеността на машината в целия
експлоатационен период и е основа за кратко
сервизно време.

Machined thicknesses reach 30 mm. depending on the
material. The worktop has dimensions of 1,6 m.*2,5
m. This great workspace is unique to the local market.
Even the physical placement of the factory-assembled
and set up worktop appears an engineering task. The
large desktop allows easy fabrication of large gaskets
and optimizes the manual loading operations of the
material, which also applies to small gaskets. With
standard maintenance sizes of 1,5 m.*1,5 m. sealing
sheet, work is done on two sheets simultaneously
and even with different thicknesses and the second
sheet can be loaded while the first is being processed.
The accuracy is excellent as for large and small details.
The plotter can inscribe the details and cut them in
continuous operation by automatically changing
the used tool heads. Plotter can even produce the
packaging of the product. The architecture of the
machine is based on a modular principle and all
modules are standardized and meet European
standards. This gives a good assurance of the
machine’s viability throughout the service life and is
the basis for a short repair time.

Качество, оптималност и рентабилност навяват във всеки един детайл на направения
избор. Фирма „Булмар Консулт” ООД е избрала
амортизационен план, който не натоварва
излишно изделията и крайният клиент.

Quality, optimality and cost-effectiveness in every
detail of the choice made. Bulmar Consult Ltd. has
chosen a depreciation plan that does not unnecessarily
burden the products and the end customer.

представяме ви

„КРЕПЕЛ” ООД е търговска компания основана през
2005 г. на територията на град Варна, България.

KREPEL Ltd. is a trading company founded in 2005
on the territory of the city of Varna, Bulgaria.

Фирмата се развива в три основни направления:
• Търговия с осветителна техника за всички
видове морски транспортни средства
• Търговия с кабели, електроинсталационна
техника и материали
• Търговия с електротехнически апарати за
защита и управление.

The company develops in three main directions:
• Trade with lighting equipment for all type of
vessels
• Trade with cables, electrical installation equipment and materials
• Trade with electrical apparatuses for protection
and control.

Преплитането на опит, знание и не на последно
място ентусиазъм бележат началото на
компанията. Както във всяко ново начинание,
трудностите съпътстват всеки момент
от развитието на „КРЕПЕЛ” ООД. Това
предизвикателство
дава
допълнителна
мотивация за доказване в собствените
възможности, пред доставчици и клиенти на
компанията.
Поставените основни цели са:
• „КРЕПЕЛ” ООД да заеме водеща роля, като
регионален търговец в областта на доставката
на електрическо оборудване за морския сектор.
• Постигане на максимална удовлетвореност
на клиентите си, чрез анализиране на техните
въпроси и продуктови търсения.
• Предлагане на най-добрите решения на водещи производители.
Направената инвестиция е поредната стъпка
в духа на устойчивото и целенасочено развитие
на фирмата в морския и индустриален сектор.
„Булмар Консулт” ООД
www.bulmarconsult.com
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The investment is the next step in the spirit of the
sustainable and purposeful development of the
company in the maritime and industrial sector.

В настоящият момент „КРЕПЕЛ” ООД развива
своята дейност в три основни локации - на
територията на България в град Варна и на
територията на Румъния в градовете Констанца

Interweaving of experience, knowledge and last but
not least enthusiasm mark the establishing of the
company. As in every new undertaking difficulties
accompany each moment of the development of
KREPEL. This challenge gives additional motivation
to the company for proving its own capabilities both
to suppliers and customers.

Bulmar Consult Ltd.
www.bulmarconsult.com
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и Букурещ. В тези точки на продажба фирмата
разполага с офис, мострена зала и складова
база, където партньори и клиенти могат да се
запознаят с предлаганата продуктова гама и да
закупят същатa.
Основният принцип на работа е установяване
на партньорски взаимоотношения с клиентите,
като същите се чувстват сигурни и защитени.
Представляваните от „КРЕПЕЛ” ООД фирми
и техните продукти отразяват фирмените
изисквания за качествени показатели, надеждност и диверсификация.

The main goals are:
• KREPEL to take a leading role as a regional trader
in the field of supply of electrical equipment for the
maritime sector.
• To achieve maximum satisfaction of our customers by analyzing their questions and product
demands.
• To offer the best solutions of leading manufacturers.
Currently KREPEL is developing at three different
locations on the territory of Bulgaria in the city of
Varna and on the territory of Romania in the cities
of Constanta and Bucharest. In these points of sales
the company has an office, showroom and storehouse
where partners and customers can be introduced to
the offered product range and buy the same.
The main principle of work is establishing of
partnership with customers, thus they feel safe and
protected.
Represented by KREPEL companies and their
products reflect the company`s requirements for
quality performance, reliability and diversification.

Партньори на компанията в морски сектор са:
• Glamox Aqua Signal Gmbh (www.glamox.
com) - ексклузивен дистрибутор и агент за
територията на Р. България и Р. Румъния.
• TKF - BV Twentsche Kabelfabriek (www.tkf.nl) ексклузивен дистрибутор за територията на Р.
България и Р. Румъния.
• Haixing Maritime Electric Group (www.en.
haixing.com) - ексклузивен дистрибутор и агент
за територията на Р. България и Р. Румъния.
• Dolphin Charger (http://www.dolphin-charger.
com) - ексклузивен дистрибутор за територията
на Р. България и Р. Румъния.
• Trafag AG (www.trafag.com) - ексклузивен дистрибутор за територията на Р. България.
• Bailey Electric & Electronics BV (www.bailey.nl)
- ексклузивен дистрибутор за територията на
Р. България и Р. Румъния.
• Melec (http://www.melec.com.cn) - ексклузивен
дистрибутор и агент за територията на Р.
България и Р. Румъния.
• BST (http://www.bst.co.at) - ексклузивен дистрибутор и агент за територията на Р.
България и Р. Румъния.
• Schneider Electric, Eaton, Siemens, Weigel,
Hyundai и много други.
Продуктовото портфолио на „КРЕПЕЛ” ООД
покрива в пълна степен нуждите на клиентите
в морския бизнес от електрическо оборудване за
строителство, ремонт или за ежедневни нужди
за кораби, лодки, яхти и т.н.
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Business partners of the company in the maritime
sector are:
• Glamox Aqua Signal Gmbh (www.glamox.com) exclusive distributor and agent for the territory of the
Republic of Bulgaria and the Republic of Romania.
• TKF - BV Twentsche Kabelfabriek (www.tkf.nl) exclusive distributor for the territory of the Republic
of Bulgaria and the Republic of Romania.
• Haixing Maritime Electric Group (www.en.
haixing.com) - exclusive distributor and agent for the
territory of the Republic of Bulgaria and the Republic
of Romania.
• Dolphin Charger (www.dolphin-charger.com) exclusive distributor for the territory of the Republic
of Bulgaria and the Republic of Romania.
• Trafag AG (www.trafag.com) - exclusive distributor for the territory of the Republic of Bulgaria.
• Bailey Electric & Electronics BV (www.bailey.nl)
- exclusive distributor for the territory of the Republic
of Bulgaria and the Republic of Romania.
• Melec (http://www.melec.com.cn) - exclusive
distributor and agent for the territory of the Republic
of Bulgaria and the Republic of Romania.
• BST (http://www.bst.co.at) - exclusive distributor
and agent for the territory of the Republic of Bulgaria
and the Republic of Romania.
• Schneider Electric, Eaton, Siemens, Weigel,
Hyundai and many others.
The product portfolio of KREPEL fully covers the
customers’ needs in the maritime business of
electrical equipment for shipbuilding, ship repair or
everyday needs of ships, boats, yachts, etc.

Клиенти на компанията са корабостроителни
и кораборемонтни заводи, корабособственици,
проектанти, инженерингови и инсталаторски
компании, контрактори, OEM, корабни снабдители, корабни агенции и крайни клиенти.

Customers of the company are shipyards and ship
repairing yards, ship-owners, designers, engineering
and installing companies, contractors, OEM, ship
suppliers, ship agencies, end users.
Предимства на компанията са:
• Предлаганите високотехнологични продукти
• Компетентност
• Големи стокови наличности
• Гъвкавост и адекватни цени
• Кратки срокове на доставка
• Честност в отношенията с доставчици и
клиенти
• Прозрачност на бизнеса
• Внимателно отношение към ресурсите на
фирмата.
Изключително успешни за „КРЕПЕЛ” ООД са
самостоятелните участия на търговски изложения в страната и чужбина, които дават
възможност за осъществяване на нови и затвърждаване на съществуващи контакти с клиенти
и доставчици. Представянето на фирмата е
оценено подобаващо както от посетители,
така и от организаторите на изложенията,
чрез включването на фирмения щанд в презентационните материали за следващите събития.

The advantages of the company are:
• Offering of high-technology products
• Competence
• Big availabilities in stock
• Flexibility and adequate prices
• Short delivery terms
• Fairness with the relationships with suppliers
and customers
• Transparency in business
• Careful attitude towards the resources of the
company.
Exceptionally successful for KREPEL are the
participations in trade fairs both in Bulgaria and
abroad, which give the chance for realizing of new
and reinforcement of the existing contacts with
customers and suppliers.
The presentation of the company is estimated both
from visitors and organizers of the exhibitions by
including the company’s stand in the advertising
materials for the next events.
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МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ

ТРЕТИ БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКИ
МОРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ
THIRD BULGARIAN-DUTCH MARITIME BUSINESS FORUM
От 1-ви до 4-ти Октомври 2017 г., в гр.Варна,
се проведе Третият Българо-холандски морски
бизнес форум. Организатори на събитието
бяха Община Варна и Община Дордрехт, с
подкрепата на Българска национална асоциация
по корабостроене и кораборемонт, холандската
Netherlands Maritime Technology и Посолството
на Кралство Нидерландия в България.

Усилията, които се полагат за постигане на набелязаните цели и задачи биха били невъзможни без
високо квалифицираните и мотивирани служители
на „КРЕПЕЛ” ООД. Важно е отбелязването, че 100%
от служителите във фирмата са със завършено
висше образование, като 90% от тях са магистри в
областта на електротехниката. Те са основното
предимство на компанията.
За качеството на предлаганата от фирмата
продукция говорят сертификатите издадени
от DNV GL, LR, Bureau Veritas, ABS, RINA, Russian
Maritime Register of Shipping, ClassNK и други.

„КРЕПЕЛ” ООД
Завод Метал, адм. сграда, офис 503
Западна промишлена зона, 9000, Варна, България
тел.: +359 52 785 870
тел./факс: +359 52 785 890
e-mail: office@krepel.bg
www.krepel.bg
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Without the highly qualified and motivated employees
of KREPEL the efforts to achieve the desired goals
and tasks would be impossible. It is important to
note that 100% of the employees in the company have
completed higher education and 90% of them have a
Master Degree in the field of Electrical Engineering.
They are the company’s main advantage.
The quality of the products is backed up by the
certificates of DNV GL, LR, Bureau Veritas, ABS,
RINA, Russian Maritime Register of Shipping,
ClassNK and others.

The Third Bulgarian-Dutch Maritime Business Forum
took place in Varna from the 1st to 4th of October
2017. The event was organized by Varna Municipality
and Dordrecht Municipality with the support of the
Bulgarian National Association of Shipbuilding and
Shiprepair, Netherlands Maritime Technology and
the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in
Bulgaria.

Форумът бе открит от Кмета на гр.Варна - г-н
Иван Портних. Приветствия към участниците
отправиха г-н Вернер - изпълняващ ръководител
на дипломатическата мисия на Нидерландия
у нас, и г-жа Ринет Рейнваан - зам.- кмет на
Община Дордрехт.
Участие в морския форум взеха над 30 компании
от България и Холандия. В рамките на
инициативата бяха проведени над 80 двустранни
бизнес срещи, по време на които потенциалните
партньори от морския сектор от двете страни
осъществиха преки контакти, представиха
накратко дейността си и изложиха вижданията
си за реализирането на съвместни проекти.
Холандската делегация посети дружества от
морския бранш в гр.Варна.

The Forum was opened by Mr. Ivan Portnih, Mayor
of Varna. The participants were greeted by Mr. Jaap
Werner - Charge d ‘affairs of the Dutch Embassy in
Sofia and Mrs. Rinette Reynvaan - Deputy Mayor of
Dordrecht.

Третият Българо-холандски морски бизнес форум
е в продължение на проведените през месец
Август 2015 г., в гр.Варна, и на 27 и 28 Октомври
2016 г., в гр.Дордрехт, Българо-холандски морски
бизнес форуми и е част от инициативата на
Община Варна за създаване на условия за директни
международни контакти на бизнеса от морската
столица с чуждестранни партньори.

Over 30 companies from Bulgaria and the Netherlands
took part in the maritime forum. 80 B2B business
meetings took place during the event where the potential
partners from the maritime sector could establish direct
contacts, had the opportunity to present their activities
in brief and expressed their opinions on the carrying of
joint projects. The Dutch delegation visited maritime
companies operating in Varna.

						
KREPEL Ltd.
					
Metal plant, office 503
			
West industrial zone, 9000 Varna, Bulgaria
					
tel.: +359 52 785 870
					
tel./fax. +359 52 785 890
					
e-mail: office@krepel.bg
						
www.krepel.bg
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РАЗВИТИЕ

ФИРМА „ХИДРАВЛОН - 1” ЕООД ОТЧИТА
УСПЕШНА НАСТОЯЩА ГОДИНА
HYDRAVLON - 1 Ltd. REPORTS A SUCCESSFUL 2017 SO FAR

Вторият Холандско-български морски бизнес
форум, който бе проведен на 27 и 28 Октомври
2016 г., в гр.Дордрехт, Холандия, съвпадна
с 15-годишнината от побратимяването на
двата града. Организатори на морския форум
бяха Община Варна и Община Дордрехт, с
подкрепата на Българска национална асоциация
по корабостроене и кораборемонт и Netherlands
Maritime Technology, а участие в него взеха над
30 представителя от 24 български дружества
и над 45 представителя от над 36 холандски
дружества.

The Third Bulgarian-Dutch Maritime Business Forum
is a continuation of the Bulgarian-Dutch Maritime
Business Forums that took place in Varna in August
2015, and in Dordrecht on 27th and 28th of October 2016,
respectively. The Bulgarian-Dutch Maritime Business
Forum is part of the initiative of Varna Municipality
for the creating of conditions for direct international
contacts between the businesses from Bulgaria’s major
seaside city and international partners.

2017-та годнина е силна за кораборемонтния
бранш и изключително успешна за Хидравлон - 1.

This year is going strong for the ship-building and repair
industry and is very successful for Hidravlon - 1 as well.

Най-мащабният проект, в който екипът взима
участие през 2017 година, е цялостния ремонт и
възстановяване на българския ферибот Дружба”.
”

The most extensive project, in which the team
participated in 2017, is the overall repair and
restoration of the Bulgarian ferryboat Druzhba”.
”

Съвместният
проект
включва цялостно възстановяване хидравличните
системи на двата провизионни крана на борда,
балката
за
дежурна
лодка, профилактика на
хидравличния
агрегат
за 3-те основни рампи
на кораба и ремонт на
хидравличните
силови
цилиндри и пултове за
управлението им. Също
така, Хидравлон - 1 извършва изработка и подмяна
на всички хидравлични
маркучи на борда.
Постоянното координиране
на
дейностите
и ефективното съвместяване работата с
множеството разнородни дейности извършвани
паралелно на борда правят възможен успеха на
този мащабен ремонт.

По време на събитието, в рамките на 3 1/2 часа,
бяха проведени над 200 двустранни бизнес срещи.
Българската делегация посети дружества от
морския бранш в региона Дрехтситис.
Българска национална асоциация
по корабостроене и кораборемонт
www.bulnas.org
Bulgarian National Association
of Shipbuilding and Shiprepair
www.bulnas.org
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The Second Dutch-Bulgarian Maritime Business
Forum that took place in Dordrecht on 27th and 28th
of October 2016 coincided with the 15th anniversary
of sisterhood between the two cities. The Forum
was organized by Varna Municipality and Dordrecht
Municipality with the support of the Bulgarian
National Association of Shipbuilding and Shiprepair
and Netherlands Maritime Technology. Participants
in the forum were over 30 representatives from 24
Bulgarian companies and over 45 representatives
from 36 Dutch companies.

Екипът на Хидравлон - 1 отчита от началото
на тази година до сега още над 50 успешно
завършени проекта както с български, така и
с чуждестранни корабособственици. Сред позначимите проекти се открояват ремонти
на хидравличните системи на рулеви машини,
палубни кранове, люкови закритя за хамбари,
котвено-вързални устройства, балки и кранове
за спасително оборудване, няколко комплексни
ремонта и др.

The joint project includes
the complete recovery of the
hydraulic systems of the two
provision cranes onboard,
the pilot boat, the hydraulic
power-pack for the 3 main
ramps of the ship, and their
hydraulic power cylinders
and control panels. Also,
Hydravlon - 1 performed
the manufacturing and
replacement of all hydraulic
hoses on board.
Continuous
coordination
of activities and effective
combination of all the
diverse activities carried out
paralel on board made the
success of this major
overhaul possible.
Since the beginning
of this year the team of
Hidravlon - 1 reports
the completion of
more than 50 successfully
finalised
projects with both
Bulgarian and foreign
shipowners.
Among the most significant projects are repairs of
the hydraulic systems of steering gears, deck cranes,
hatch covers, anchor and mooring winches, hydraulic
beams and cranes for rescue equipment, several
complex repairs, etc.

During the event, over 200 B2B business meetings
took place in the span of 3 1/2 hours. The Bulgarian
delegation visited companies from the maritime
sector operating in the region of Drecht Cities.
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Съвременни технологии за
проектиране в корабостроенето

Виртуалната реалност и нейното
приложение в корабостроенето
Virtual reality and its applicability
in shipbuilding

Благоприятното развитие на бранша позволява
на Хидравлон - 1 да гледа в перспектива и е
предпоставка за ре-инвестирането в модерно
оборудване и инструменти за демонтаж и
ремонт на хидравлично оборудване.

The favorable development of the industry allows
Hidravlon - 1 to look into perspective and is a
prerequisite for re-investing in modern equipment
and tools for disassembly and repair of hydraulic
equipment.

Едно от нововъведенията е мобилния борверг
за разпробиване, наваряване и възстановяване
размера и формата на отвори, което
позволява възстановяването на повредени
уши и други елементи, както и последващото
възстановяване до оригиналния (или друг) размер,
като гарантира перфектна повърхност и съосие
на обработваните отвори.

One of the innovations is the mobile boring machine
for drilling, welding and rebuilding the size and
shape of holes, allowing the recovery of damaged ears
and other elements as well as subsequent restoration
to the original (or different) size, ensuring a smooth
surface and perfect cohesiveness of the machined
holes.

Правейки равносметка за 2017-та Хидравлон
отчита една успешна година и очаква с
готовност
и
оптимизъм
предстоящите
възможности и предизвикателства.

Assessing 2017 so far, it is a success for Hydravlon
and the company is ready and looking forward to the
upcomming opportunities and challenges.

„Хидравлон - 1” ЕООД
www.hydravlon.com
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Hydravlon - 1 Ltd.
www.hydravlon.com

Виртуална реалност е термин, обозначаващ
нереален свят, създаван чрез компютърни
системи и аудио-видео апаратура.
Системите за виртуална реалност представляват интерактивни системи, които
позволяват
синтезиране
на
илюзорен
триизмерен свят.
Основният принцип, на който се базира работата
на една система за виртуална реалност е,
че тя проследява физически движенията в
реалния свят, след което тези движения се
предават на компютър, с чиято помощ те се
очертават като нов виртуален свят. По този
начин потребителят се чувства „потопен” във
виртуалния свят.
Виртуалната реалност е технология, която
позволява потребителят да взаимодейства с
компютърно симулирана среда, която може да
представя сцени както от реален, така и от
измислен (въображаем) свят.
Бързото усъвършенстване на технологиите
за виртуална реалност води до много нови
предизвикателства
в
развитието
на
инженерния свят. Практическото приложение
на виртуалната реалност днес е неограничено.
Тя все по-масово навлиза в много сфери на
съвременния живот - в науката, за бързо разработване на прототипи, за симулационно обучение, при комуникация и съвместна работа, за
дистанционно управление на реални обекти и др.
Естествен резултат от разширената употреба на CAD системите за проектиране и производство на всякакви видове плавателни съдове
е използването на виртуална реалност, главно
защото сега тя вече е достъпна технология.
Виртуалната реалност се разпространява във
всяка индустрия, всеки сектор, на всички нива.
През последните години бяха направени важни
подобрения, както в софтуера, така и в хардуера,
оказващи съществено влияние върху употребата
й в корабостроителната индустрия, където е
необходимо да се работи със сложни триизмерни
модели на кораби с огромно количество данни.
Има три важни фактори, които играят
съществена роля за ефективността на
използване на виртуалната реалност. Първият
е наличието на подходяща CAD система,
оперираща с цялата информация за кораба,

The virtual reality (VR) is a term describing an unreal
world which is created using computer systems
and audio-video equipment. It is an environment
that physically does not exist but is created using
computer technologies.
The VR systems are interactive systems which make
possible the gathering of an illusive 3D model.
The main principle of the functioning of a VR system
is that it copies movements from the real world and
then they are transferred to a computer which helps
them to be transferred to a new virtual world. In this
way the user is „immersing” in the VR.
The VR is a technology that allows the user to
interact with a computer simulated environment that
may represent scenes from a real as well as from an
imaginary environment.
The fast improving of the VR technologies leads
to many new challenges to the development of
the engineering. The VR application is unlimited
nowadays. It is being used more and more in many
areas of the contemporary life - in the science, for
quick design of prototypes, in simulative training, in
communication and teamwork, in a remote control of
real objects, etc.

A natural consequence of the extended use of CAD
systems for the design and production of any kind of
vessel is its use in VR environments, mainly because
now it has become an accessible technology. VR is
extended in every industry, in every sector, at any level.
During the last years important improvements have
been made both in software and hardware having
an important impact in its use in the shipbuilding
industry, where it is necessary to handle complex
ship 3D models with huge amount of data.
27

събрана в една база данни. Вторият фактор
е наличието на устройство за визуализиране,
което позволява управлението на триизмерния
модел да става във виртуална реалност. Няма
нужда да споменаваме, че доброто съчетание
между устройството за визуализиране и CAD
системата води до по-голяма функционалност
и по-добро представяне. Накрая, третият
важен фактор е хардуерът, който позволява
управлението във виртуалната реалност.
Корабостроителната индустрия е повлияна
от глобална и изключително конкурентна
среда. Всички процеси и системи трябва да се
адаптират към тези предизвикателства, като
се полагат усилия за въвеждане на иновации и се
прилагат най-напредналите технологии, които
могат да се намерят на пазара. Приложението на
виртуалната реалност в корабостроенето не е
ново, но сега се използва по-широко благодарение
на важните подобрения в софтуера и хардуера.
От гледна точка на потребителя сега е възможно
да се намерят широк кръг от решения, които да
отговарят на най-взискателните изисквания и
да постигат измерими резултати по отношение
на ефективност и разходи.
Триизмерният модел на кораба е сърцевината на
всички задачи, отнасящи се до проектирането и
производството на кораба.
Освен това доставчиците на CAD системи
разработват „умни” приложения, за да може
да се използва триизмерния модел с различни
цели за реална навигация в среда на виртуална
реалност.
Инженерният отдел в корабостроителницата
е мястото, където най-широко се използват
този вид решения. А производственият отдел
е мястото, където трябва да бъде разширена
употребата на виртуалната реалност, защото
много от грешките при производствения процес
щяха да бъдат открити навреме.
Тоест, първата и най-важна употреба на
виртуалната реалност е да се предотвратят
грешки. Възможността да се разглежда
триизмерния модел на кораба най-реалистично
е наистина ефективна за намиране на грешки
на всички етапи от проектирането и
производството.
Устройствата за визуализиране предоставят
лесна навигация и бързо придвижване. Различни
видове визуализация, търсене и запитвания,
включването на обяснителни бележки и
измерването на разстояния са важни и полезни
възможности. Ергономичните аспекти на
дизайна могат да бъдат по-добре проучени
и проверени при наличието на виртуална
реалност.
Симулацията е друга важна сфера на приложение
на виртуалната реалност при проектиране
и производство на кораби. Прилага се при
много задачи с различни цели - от проверката
на пътищата за евакуация до симулация на
демонтаж на оборудване за ремонт.
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There are three important factors that play a
fundamental role in the efficiency of the used VR.
The first one is having an appropriate CAD system
with all the information of the ship in a single data
base. The second important issue is to have a viewer,
which is a tool that allows the management of the 3D
model to be used in VR environments. No need to say
that a good integration between the viewer and the
CAD system will be translated into more functionality
and better performance. Finally, the third important
player is hardware, which makes possibility the
navigation in VR.
Shipbuilding industry is affected by a global and
extremely competitive environment. All processes
and systems have to be adapted to this challenging
scenario, making special efforts in innovation and
applying the most advanced technology available
in the market. The VR application to shipbuilding is
not new, but it is more extended now thanks to the
important improvements in software and hardware.
From a user point of view, it is possible now to find a
wide range of solutions to meet the most demanding
requirements, to achieve measurable results, in terms
of efficiency and costs.
The ship 3D model is the core to all tasks related to
ship design and manufacturing.
As an added value, CAD suppliers develop smart
tools to use this model in realistic navigations in VR
environments with multiple purposes.

От друга страна, много честа практика е
при проектиране на кораба, а така също и при
производството, да се раздели на отделни
зони, за които се сключват договори с различни
проектантски фирми, под-изпълнители и
корабостроителници.
При
наличието
на
приложение за виртуална реалност е възможно
интегрирането на цялата информация по прост
начин и е възможно поддържането на един
единствен модел, което е много по-ефективно
отколкото да има много различни модели.
Виртуалната реалност и маркетингът стават
мощна сила, когато се комбинират.
Виртуалната реалност в маркетинга дава
уникална възможност на потребителите
като никога по-рано да посетят различни
дестинации, да опитат продукти, да участват
в мероприятия и да опитат много други неща.
От гледна точка на маркетинга възможността
да се представи триизмерен модел на кораб
с голямо ниво на детайлизиране в потапяща
виртуална реалност, води до неизчислими ползи
за корабостроителниците.
Представянето на напредъка в проекта на
собственика на кораба е друга важна употреба
на виртуалната реалност, която дава
възможност много лесно да бъде представен
проектът по много реалистичен и интуитивен
начин. Това е голямо предимство в сравнение със
стандартната презентация.
Нашият опит в изграждането на системи
за визуализация, както и на други модули от
виртуалната реалност, ни дава основание да
твърдим, че хардуерът става все по-достъпен
в ценово отношение и това предполага поширокото приложение в индустрията и в
частност корабостроенето. Извличат се
реални и измерими ползи от употребата на нови
технологии в различни области на проектирането и производството на плавателни съдове.

Maybe the engineering department of a shipyard
is where is more extended the use of this kind of
solutions. And production department is where the
use of VR should be extended because many of the
mistakes during the production could be found in
time.
So, the first and most important use of VR is for
avoiding errors. The possibility of viewing the ship
3D model as much realistic as possible is really
effective to find out errors, in all stages of the design
and production.
Viewers allow an easy navigation and a fastmovement. Different modes of visualization, search
and query options, inclusion of annotations and
measurement of distances are important and useful
capabilities. Ergonomic aspects in the design can be
studied and checked better having a VR solution.
Simulation is another important area of application of
VR in ship design and production. It is being applied
in the study of many tasks with different purposes,
from the study of escape routes to the simulation of
dismantling for maintenance of equipments.

В ежедневната ни работа често използваме
предимствата на 3D модел, представен в среда
на виртуална реалност.
Преимуществата, които получаваме чрез
тази модерна технология са неоспорими:
съкращаване на времето за проверки, откриване
на неподходящи решения, оптимизиране на
аранжимента, впечатляващо представяне на
проекта пред клиентите, съвместна работа с
колеги от други компании в големи проекти и не
на последно място по важност - повишаване на
качеството на предлаганите услуги.

В статията е използвана информация от доклади
на SENER Ingeneria y Construccion SA, Spain.
„Морско проектиране” ЕООД
www.marinedesign-bg.com

On the other hand, it is very common that the ship
design and also the manufacturing is divided in
different blocks that are subcontracted to different
design offices, subcontractors and shipyards.
Having a VR tool that allows the integration of all the
information in a simple way makes possible to have
a single model, which is much more effective than
having many different models.
Virtual reality (VR) and marketing can be a powerful
force when combined.
VR in marketing offers users a unique opportunity to
experience destinations, products, events and many
different things like never before.
Benefits of using VR for marketing and commercial
purposes are evident. From the marketing point
of view, the possibility to present a ship 3D model
with the higher level of detail in an immersive VR
experience adds incalculable value to the shipyards.
The presentation of the progress of the ship project to
ship-owners is another important use of VR, adding
the value of being very easy to conceive the project in
a very realistic and intuitive way. This has become
a great advantage in comparison with conventional
presentations.

Speaking from our experience in designing
visualization systems as well as other VR items, the
hardware is becoming more price accessible and
that assumes its larger application in industry, and
in shipbuilding in particular. Real and measurable
benefits are obtained in the use of new technologies
in many different areas involved in the ship design
and production process.
In our daily duties we often use the advantages of
the 3D model presented in VR which are undeniable:
shortening the checking time, finding out
inappropriate decisions, optimizing the arrangement,
impressive project presenting to the clients, coworking with colleagues from other companies in big
projects and last but not least - improving the quality
of the services.
References:
Papers of SENER Ingeneria y Construccion SA, Spain.
Marine Design Ltd.
www.marinedesign-bg.com
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Иновативен метод за диАгностика
на хидравлични и пневматични системи
с помощта на ново поколение
диагностична апаратура

„ДНВ ГЛ България” ЕООД

Innovative Method for Diagnostics
of Hydraulic and Pneumatic Systems
with the Next Generation Diagnostic Equipment
През настоящата година фирма „Джамбо” ООД
закупи диагностична апаратура ново поколение,
с което подобри възможностите си за прецизно,
бързо и безопасно диагностициране състоянието
на хидравличните и пневматични системи в
кораборемонта.

Analysis of the operating parameters is done with the
HMG 4000 diagnostic device. The mobile device is able
to receive signals from 38 sensors simultaneously by
measuring parameters such as pressure, temperature,
flow rate, frequency or rotation speed.
With a combination of sensors, operators can detect
defects and damage without having to dismantle the
mechanisms to look for visual defects.
When measuring the parameters of the dynamic
processes in the equipment the company has the
opportunity to visualize them graphically and
tabularly and to compare them with the design
ones. A USB connection to a computer is provided.
In this way, Jambo can diagnose the condition of the
equipment and propose procedures for its repair.
The measurement data can be stored in the device
memory for further analysis of the results.
Jambo Ltd.
www.jambo.bg
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Фирмата е създадена през 1993 г. като съвместно
предприятие между „Germanischer Lloyd AG”
и „Български корабен регистър” и е наречена
„Bulgarian Loyd”. През 2003 г. „Germanischer Lloyd
AG” е придобила по-голямата част от акциите
на компанията и фирмата е преименувана на
„Germanischer Loyd Bulgaria”.

1

С помощта на комбинация от
сензори операторите могат
да открият дефекти и повреди
без да се налага демонтиране,
разглобяване на механизмите,
за да се търсят визуални
дефекти.

„Джамбо” ООД
www.jambo.bg

DNV GL Bulgaria EOOD

In the current year, Jambo Ltd. purchased new
generation diagnostic equipment, which has
improved its ability to accurately, quickly and safely
diagnose the state of hydraulic and pneumatic
systems in ship repair.

Анализът
на
работните
параметри се извършва с
диагностичен уред HMG 4000.
Мобилната апаратура има
възможност да приема сигнали
от 38 сензора едновременно
като
измерва
параметри
като налягане, темпаратура,
дебит, обороти или честота
на въртене.

При измерване на параметрите на динамичните процеси в оборудването, фирмата има
възможност да ги визуализира графично и
таблично и да ги сравнявява с проектните.
Осигурена е USB връзка с компютър. По този
начин „Джамбо” ООД може да диагностицира
състоянието на оборудването и да предложи
процедури за неговия ремонт.
Данните от измерванията могат да се
съхраняват в паметта на апаратурата за понататъшни анализи на резултатите.

SAFER, SMARTER, GREENER

През Септември 2013 г. Germanischer Lloyd (GL)
се слива с DNV (Det Norske Veritas), за да стане
DNV GL. Фондацията на DNV притежава 63,5%
от DNV GL, докато Mayfair притежава 36,5%.
Сега новата компания е най-голямата световна
корабна и офшорна класификационна организация.
След сливането дружеството е преименувано
и пререгистрирано в Търговския регистър на
Република България като „ДНВ ГЛ България”
ЕООД с едноличен собственик на дяловете DNV
GL AS Норвегия.

DNV GL © 2015

Сега „ДНВ ГЛ България” ЕООД, като част от
DNV GL AS принадлежи към регион Югоизточна
Европа, който е един от осемте световни
DNV GL морски региони, включващ следните
държави: Азербайджан, Бахрейн, България,
Хърватия, Кипър, Египет, Гърция, Иран, Израел,
Италия, Кувейт, Ливан, Малта, Катар, Румъния,
Саудитска Арабия, Словения, Турция, Украйна и
Обединените арабски емирства.
Организирано като независима, автономна
фондация, DNV GL балансира нуждите на
бизнеса и обществото въз основа на неговата
независимост и почтеност. С целта си да опазва
живота, собствеността и околната среда, DNV
GL обслужва редица индустрии, със специален
акцент върху морския и енергийния сектор.
Бизнес моделът на DNV GL се основава на
доверие на всички нива и във всички бизнес среди.
Стремим се да отразяваме ценностите на DNV
GL във всичко, което правим, да демонстрираме
етично лидерство и да поддържаме нашата
репутация за почтеност.

The company was established in 1993 as joint venture
between „Germanischer Lloyd AG” and „Bulgarian
Register of Shipping” and was named „Bulgarian
Loyd”. In 2003 the „Germanischer Lloyd AG” took the
majority of the company shares and the company was
renamed to „Germanischer Loyd Bulgaria”.
In September 2013, Germanischer Lloyd (GL) merged
with DNV (Det Norske Veritas) to become DNV GL.
The DNV Foundation owns 63,5% of DNV GL, while
Mayfair owns 36,5%. Now the new company form the
world’s largest ship and offshore classification society.
Following the merging the company was renamed
and pre-registered in the Bulgarian commercial
register as DNV GL Bulgaria EOOD with a sole owner
of company shares DNV GL AS Norway.
MARITIME OFFICES AROUND THE WORLD

Now DNV GL Bulgaria EOOD as a part of DNV GL
AS belongs to one of totally eight all around the
world DNV GL Maritime regions i.e. Maritime Region
South East Europe & Middle East which includes the
following countries: Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Egypt, Greece, Iran, Israel, Italy,
Kuwait, Lebanon, Malta, Qatar, Romania, Saudi
Arabia, Slovenia, Turkey, Ukraine and United Arab
Emirates.
Organised as an independent, autonomous
foundation, DNV GL balances the needs of business
and society based on it’s independence and integrity.
With it’s objective of safeguarding life, property and
the environment DNV GL serves a range of industries,
with a special focus on the maritime and energy
sectors. DNV GL’s business model is based on trust
at all levels and in all business environments. We
strive to reflect the DNV GL values in everything we
do, demonstrate ethical leadership and uphold our
reputation for integrity.
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Основните услуги, предлагани от DNV GL са
разпределени в пет основни сектора:
1. Морският сектор включва:
- Класификация на кораби и подвижни офшорни
единици
- Сертифициране на материали и компоненти
- Технически, консултантски услуги и консултации по безопасност, рискове за бизнеса и
екология
- Услуги, свързани с обучение и компетенции.
DNV GL спомага за повишаване на безопасността,
ефикасността и устойчивостта на нашите
клиенти в глобалната корабоплавателна индустрия, обхващайки всички типове плавателни
съдове и мобилни офшорни съоръжения.
2. Сферата за услуги свързани със сектор
нефт и газ включва:
- Консултация за управлението на риска
- Техническо консултиране
- Noble Denton морски услуги
- Техническо осигуряване
- Сертифициране и проверка
- Инспекционни услуги.
От чертожната дъска до извеждането от
експлоатация предоставяме технически съвети,
които дават възможност на нефтените и
газовите компании да подобрят безопасността,
да увеличат надеждността и да управляват
разходите по проектите и операциите.
3. Енергийният сектор включва услуги като:
- Тестване на мощности, инспекции и сертифициране
- Консултантски услуги за възобновяеми енергийни източници
- Сертифициране на възобновяеми енергийни
източници
- Консултантски услуги по пренос и разпреде32

Main services offered by DNV GL are:
1. Maritime services include:
- Classification of ships and mobile Offshore units
- Certification of materials and components
- Technical, safety, business risk and Environmental
advisory services
- Training and competence-related services.
DNV GL helps enhance the safety, efficiency and
sustainability of our customers in the global shipping
industry, covering all vessel types and mobile offshore
units.
2.	Oil & gas services include:
- Risk management advisory
- Technical advisory
- Noble Denton marine services
- Technical assurance
- Certification and verification
- Inspection services.
From the drawing board to decommissioning,
we provide technical advice to enable oil and gas
companies to enhance safety, increase reliability and
manage costs in projects and operations.
3.	Energy services include:
- Power testing, inspections and certification
- Renewables advisory services
- Renewables certification
- Electricity transmission and distribution advisory
services
- Energy efficiency services.
We support our customers across the electric power
value chain in ensuring reliable, efficient and
sustainable energy supply.
4. Business assurance services include:
- Management system certification
- Product assurance
- Supply chain assessment and assurance

ление на електроенергия
- Услуги за енергийна ефективност.
Съветваме нашите клиенти по отношение
на стойността на електроенергията по
цялата верига на производство, за да гарантираме надеждно, ефикасно и устойчиво
енергоснабдяване.
4. Услугите свързани със сектор бизнес
ашуранс включват:
- Сертифициране на система за управление
- Гарантиране на крайния продукт
- Оценка и осигуряване на веригата за доставки
- Стратегия за устойчиво развитие и документиране
- Сертифициране на лица
- Обучение на лица
- Сертифициране и оценка на храни и напитки
- Акредитация и оценка на здравеопазването.
Ние помагаме на клиентите във всички отрасли
да изградят устойчив бизнес и да създадат
доверие на заинтересованите страни.
5. Софтуерния сектор разработва програмни
продукти за:
- Проектиране и инженеринг
- Безопасност на процеса, риск и надеждност
- Интегритет и ефективност на активите
- Симулиране и оптимизация на активи
- Управление и опериране на морския флот
- Здравословни и безопасни условия на труд и
управление на риска в бизнеса
- Класифициране на кораби и офшорни единици
- Електрически мрежи, надеждност и производителност.
Нашите софтуерни решения се основават на
широката ни компетентност в областта и
са разработени, за да подобрят оперативната
ефективност
на
нашите
клиенти
и
оптимизирането на бизнеса. Платформата за
данни Veracity на DNV GL ще доведе индустриите
заедно в цифрови екосистеми, като им даде
възможност да подобрят обмена на данни, да
изградят нови услуги, да създадат нови прозрения и да вземат по-добри решения.
DNV GL България се занимава с услуги, свързани
с морския сектор и сектор бизнес ашуранс. С
нашите висококвалифицирани инспектори и
одитори ние предоставяме на нашите клиенти
професионално обслужване и подкрепа, за да им
дадем възможност да повишават безопасността, да оптимизират производителността и
управлението и да спазват нашите собствени
правила и международни стандарти, конвенции
и регулации.

- Sustainability strategy and reporting
- Certification of persons
- Training services
- Food & beverage certification and assessment
- Healthcare accreditation and assessment.
We help customers in all industry sectors build
sustainable business performance and create
stakeholder trust.
5.	Software products include software for:
- Design and Engineering
- Process safety, Risk and Reliability
- Asset Integrity and Performance
- Asset Simulation and Optimization
- Ship Management and Operations
- QHSE and Enterprise Risk
- Ship and Offshore Class
- Electric Grid, Reliability and Performance.
Our software solutions are based on our broad domain
competence and developed to improve our customers’
operational efficiency and business optimization.
DNV GL’s Veracity data platform will bring industries
together in digital eco-systems enabling them to
enhance the exchange of data, build new services,
create new insights and make better decisions.
DNV GL Bulgaria is engaged in services related to
Maritime and Business assurance sectors. With our
high qualified surveyors and auditors, we provide our
customers with professional service and support to
enable them to enhance safety, optimise production
and management performance and to ensure
compliance with our own rules and international
standards and regulation.
In the Maritime sector DNV GL classed fleet is the
largest globally, with 9,326 units totaling 268,8 m. GT,
or 21% of global capacity at the start of January 2017.
General Cargo units (including containerships and
MPP vessels) accounted for 38% of DNV GL classed
fleet capacity, with 3,444 vessels of 102,9 m. GT.

В морския сектор флотът класифициран от DNV
GL е най-големият в световен мащаб с 9 326 броя
плавателни единици, с общ тонаж 268,8 млн.
бруто тона, или 21% от световния капацитет,
като в началото на Януари 2017 г. корабите за
общи товари (включително контейнеровозите
и многоцелевите кораби), съставляват 38% от
общия флот класифициран от DNV GL, с 3,444
кораба с 102,9 м. GT.
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Работейки с едни от най-утвърдените собственици на кораби в световен мащаб, DNV
GL България извърши инспекции на борда на
приблизително 110 кораба в експлоатация за
2016 г. и на около 70 кораба от началото на 2017 г.
Повечето инспекции са направени за пълна оценка
на техническото състояние на структурата на
корпуса на кораба, машините и електрическите
системи, както и за оценка на надеждността на
корабното оборудване, свързано с безопасността
на живота в морето и опазването на околната
среда. Високото качество на нашите услуги
се подкрепя от квалифицирани външни фирми,
действащи като доставчици на услуги, които са
сертифицирани от нас.
Сертифицирането на материали и компоненти
за ново строителство на кораби и ремонт на
кораби е друга дейност в морския сектор, която
подпомага нашите клиенти да бъдат стабилни
и конкурентоспособни на пазара. През 2016 г. са
изпълнени над 200 поръчки за сертифициране на
материали и компоненти и около 100 поръчки до
момента от началото на тази година.
Критериите за нашата оценка и сертифициране
се основават на новите правила за класификация
на DNV GL, които влязоха в сила през Януари
2016 г. Правилата бяха въведени след обширен
процес на консултации с принос от около 800
заинтересовани страни. Новите правила
са първите, които наистина могат да
претендират, че са разработени в тясно
сътрудничество с индустрията.
Въведохме също нов символ за товарна марка
или Плимсол марка с буквите „VL”. Връщайки се
обратно към историята на слятото дружество,
„VL” означава „Veritas” и „Lloyd”.
DNV GL инвестира приблизително 5% от годишните си приходи в съвместни индустриални
иновации, работейки заедно с клиенти и редица
университети, в изключителни иновационни
концепции и технологично развитие, предназначени
да
катализират
по-широката
индустрия в научноизследователската и
развойна дейност. Ние инвестираме 1%
от нашите годишни приходи от групата
за вътрешни, дългосрочни, стратегически
научноизследователски и иновационни дейности.
Проверката на товарни танкове и трюмове на
корабите може да бъде скъпа, отнемаща време
и потенциално опасни операции. Използването
на дронове за проверка на състоянието на
конструктивните компоненти има потенциал
да намали времето за инспекции и разходите за
изграждане на скеле за достъп, като в същото
време подобрява безопасната работа на
корабните инспектори.
През 2016 г. DNV GL извърши първите
дистанционни огледи на химически танкер
„MV Apollo”, собственост на Carl Bйttner
Shipmanagement GmbH в Бремерхавен, Германия.
Двама инспектори на DNV GL използваха дрон,
за да инспектират 14 товарни танка за два
и половина дни - което води до спестяване за
клиента от два до три дни и до 14 000 - 28 000
34

Working with some of the biggest ship owners
worldwide DNV GL Bulgaria performed inspection
on board of approximately 110 vessels in operation
for 2016, and currently on board of around 70 vessels
since the beginning of 2017. Most of surveys were
done for complete assessment of technical condition
of vessel’s hull structure, machinery and electrical
plants as well as for assessment of reliability on
ship’s equipment relating to safety of life at sea and
environment protection. The high quality of our
surveys is supported by qualified external companies
acting as service suppliers which are certified by us.
Certification of material and components for ship
newbuilding and ship repair is another activity for
maritime sector which support our customers to
be stable and competitive on the market. In 2016
over 200 orders for material and components were
completed and around 100 orders so far since the
start of this year.
The criteria for our assessment and certification is
based on the new DNV GL classification rules came
into force in January 2016. The rules were launched
following an extensive consultation process with
input from some 800 stakeholders. The new rules are
the first that can truly claim to have been developed
in close cooperation with the industry.
We also introduced a new load line or Plimsoll mark
with the letters „VL”. Linking back to the history of
the merged company, „VL” stands for „Veritas” and
„Lloyd”.

DNV GL invests approximately 5% of its annual
revenues in collaborative industry innovations,
working together with customers and a range of
universities, in extraordinary innovation concepts
and technology development designed to catalyze
wider industry research and development. We invest
1% of our annual group revenue on in-house, longterm, strategic research and innovation activities.
The inspection of ship tanks and holds can be a
costly, time consuming and potentially dangerous
operation. Using drones to check the condition of
structural components has the potential to reduce
survey times and staging costs, while improving
safety for the surveyors.
In 2016, DNV GL carried out the first unmanned drone
production surveys on the MV Apollo chemical tanker
owned by Carl Bйttner Shipmanagement GmbH in
Bremerhaven, Germany. Two DNV GL surveyors used
the drone to inspect 14 tanks over two and a half days
- resulting in a saving to the customer of two to three

евро. DNV GL в момента изгражда мрежа от
обучени пилоти на дронове, базирани в Пирея,
Сингапур, Хюстън и Шанхай. Това ще ни позволи
да предлагаме инспекции с дронове в който
и да е от тези центрове. В същото време
разработваме насоки и актуализации на нашите
правила, за да отразим използването на техники
за дистанционни инспекции.
За да помогне на своите клиенти от морския
сектор да подобрят устойчивостта на
бизнеса си, DNV GL работи по разработването,
внедряването, сертифицирането и активирането на нови технологии, системи и
практики, които им позволяват да подобрят
безопасността, екологичните показатели и
ефективността си.
DNV GL издаде първата декларация „Clean Layup” съгласно новата си насока за класификация.
Това дава възможност на корабособствениците
и мениджърите да докажат, че техният
плавателен съд е спрян от експлоатация по
отговорен начин, който защитава околната
среда, като същевременно изпълнява всички
изисквания за безопасност.
Линията на DNV GL наречена „ECO Solutions”
значително подобри бизнес устойчивостта
на нашите клиенти, особено по отношение
на намаляване на въглеродните отпечатъци.
Към днешна дата повече от 2 500 плавателни
съда са включени в една или повече от нашите
еко програми. Те също така обхващат всички
типове кораби и позволяват на собствениците
и операторите да следят всички аспекти на
работата на кораба.
Поради по-малкото лед и по-лесния достъп
до полярните води, Международната Морска
Организация разбра необходимостта от общ
набор от минимални изисквания за кораби,
влизащи в арктически и антарктически води от
Януари 2017 г. През 2016 г. след проведени испекции DNV GL и Датската Морска Администрация
потвърдиха, че „AHTS Magne Viking” е
официално първият кораб, в съответствие с
изискванията на новия Полярен код разработен
от Международната Морска Организация.
Сертифициране на управлението на бизнеса (Бизнес
ашуранс) е друг основен сектор, в който DNV GL
България активно участва на българския пазар.
Необходимостта от независима проверка
от трета страна продължава да нараства
- задвижвана от изискванията на заинтересованите страни, законодателството и все
по-сложните и глобални вериги за създаване на
стойност.
През 2015 г. Международната организация по
стандартизация (ISO) преразгледа стандартите
ISO 9001 и ISO 14001. През 2016 г. бяха направени
ревизии и към специфичните за сектора
стандарти за управление на качеството, като
авиационния, космически и отбранителен
стандарт (AS9100D) и автомобилния стандарт
(IATF 16949: 2016).

days and Euro 14,000 - 28,000. DNV GL is currently
building a network of trained drone pilots based in
Piraeus, Singapore, Houston and Shanghai. This will
allow us to offer drone survey inspections from any
of these hubs. At the same time, we are developing
guidelines and updates to our rule set to reflect the
use of remote inspection techniques.

To help our maritime customers enhance the
sustainability of their businesses, DNV GL works
to develop, implement, certify and enable new
technologies, systems and practices that let them
improve their safety, environmental performance and
efficiency.
DNV GL issued the first „Clean Lay-up” declaration
under its newly released classification guideline.
The guideline enables shipowners and managers
to demonstrate that their vessel is laid up in a
responsible manner and in a way that respects
the local environment while fulfilling all safety
requirements.
DNV GL’s ECO Solutions line has greatly enhanced
our customers’ sustainability, especially in terms of
reducing carbon footprints. To date, more than 2,500
vessels have been enrolled in one or more of DNV GL’s
ECO Solutions. The solutions cover all ship types and
enable owners and operators to examine every aspect
of a vessel’s performance.
Because of less ice and easier access to polar waters,
IMO saw the need for a common set of minimum
requirements for vessels entering Arctic and Antarctic
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Днес компаниите, независимо от техния размер,
са изправени пред все по-нарастващи изисквания
за рентабилност, качество и технологии,
които допринасят за устойчивото развитие.
За да превърнете този натиск в конкурентно

waters from January 2017. In 2016, after a successful
survey, DNV GL and the Danish Maritime Authority
confirmed that the AHTS Magne Viking was officially
the first vessel confirmed to be in compliance with
the new IMO Polar Code.

предимство, трябва да разработите ефективна
система за управление, съобразена с вашите
бизнес процеси, и да я използвате систематично,
за да поддържате и постоянно да подобрявате
цялостната си производителност.
Много от нашите клиенти са в процес на
изпълнение на необходимите промени с цел
прехода към тези нови стандарти преди 2018
г. DNV GL напълно подкрепя стремежа на ISO
да внедри устойчивост в своите стандарти.
Ние помагаме на клиентите да направят
ефективен преход към новите стандарти, за да
гарантират, че сертифицирането на системи за
управление допринася за по-устойчиви операции.
През годината работихме усилено върху новата
ключова иновация, наречена LuminaTM. Това
е набор от инструменти за сравнителен
анализ на ефективността, които осигуряват
по-задълбочено вникване в резултатите на
компанията в сравнение с други компании от
бранша.

Business Assurance is another main sector on which
DNV GL Bulgaria is taking part at Bulgarian market.
The need for independent third-party assurance continues
to grow - driven by stakeholder demands, legislation and
increasingly complex and global value chains.

ДНВ ГЛ е един от водещите световни сертифициращи органи/регистратори, предлагащи найновите сертификационни системи за управление
на системи. С повече от 70 000 сертификати,
издадени по цял свят на клиенти в 190
държави, нашето име напомня за сигурността,
качеството и грижата за околната среда. В
продължение на години ние сме предпочитаният
партньор за сертифициране на компаниите от
Fortune 500, както и за средни и по-малки фирми.
Със следните качества, ние сме добре
оборудвани, за да удовлетворим нуждите Ви от
сертифициране на вашата организация:
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The International Standards Organization (ISO)
revised the ISO 9001 and ISO 14001 standards in
2015. In 2016, revisions were also made to sectorspecific quality management standards, such as the
aviation, space and defence standard (AS9100D) and
the automotive standard (IATF 16949:2016). Many
of our customers are in the process of implementing
needed changes in order to transition to these new
standards before 2018.
Companies today, regardless of size, face ever
increasing demands for profitability, quality,
and technology that contributes to sustainable
development. In order to turn these pressures into
a competitive advantage, you need to develop
an efficient management system tailored to your
business processes and use it systematically to
maintain and constantly improve your company’s
overall performance.
DNV GL fully supports ISO’s drive to incorporate
sustainability into its standards. We are helping
customers make an efficient transition to the new
standards to ensure that management system
certification contributes to more sustainable
operations. During the year, we worked hard on a
new key innovation called LuminaTM. This is a set
of performance benchmarking tools providing more
in-depth insight into a company’s performance and
comparisons with peers.

• Предлагаме сертифициране въз основа на
риска като стандартен начин за провеждане
на всички сертификационни системи за
управление. С нашия подход, основаващ се на
риска за сертифициране, получавате повече от
сертификат. Нашите одитори ще оценят също
как вашата система за управление управлява
рисковете, за да идентифицира силните, слабите
страни и възможностите за подобрение.
• Предлагаме концепция „едно гише”, като
предлагаме услуги със широк обхват на сертифициране. Чрез комбинираното сертифициране
можем да подобрим ефективността на процеса
на сертифициране, като същевременно преценим
вашите системи за управление на множество
стандарти.
• Имаме офиси по цял свят, които могат
да ви предоставят локална услуга. Нашите
служители говорят вашия език и знаят вашите
местни нужди, обичаи и пазар. Където и да
сте вие, ние работим с одитори, които имат
познания в различни професионални направления,
включително и във Вашата бизнес сфера.
• Ние сме един от малкото световни
сертифициращи органи, активно ангажирани
с разработването на нови международни
стандарти, като стандарта OHSAS 18001 за
здравословни и безопасни условия на труд.
• Предлагаме курсове за обучение, които
са подходящи за подготовка за сертификация
(за извличане на оптималното от вашата
сертификация).
• Разполагаме с една от най-добрите програми
за обучение и квалификация на одитори, гарантирайки, че нашите сертифиционни услуги,
базирани на оценка на риска се осъществяват
с най-високо качество всеки път, навсякъде.
Нашите одитори говорят вашия език и
познават местните нужди, традиции и пазари.
Те познават Вашия бизнес и разбират връзката
между вашите бизнес цели и оперативните
процеси на вашата компания.
Ние сме един от водещите световни доставчици
на акредитирани сертификати за системи
за управление. Предлагаме широко портфолио
от услуги в рамките на сертифицирането на
системи за управление и свързаните с тях услуги.
Предлагаме сертификация съгласно:
ISO 9001 - Управление на качеството, TL 9000
- Управление на качеството в телекомуникациите, ISO/TS 16949 - Управление на качеството
на автомобилите, AS/EN 9100 - Управление на
качеството на въздуха, ISO 13485 - Управление на
качеството на медицинските изделия,
OHSAS 18001 - Здравословни и безопасни условия
на труд,
ISO 14001 - Система за управление на околната
среда, ISO 50001 - Система за управление на
енергията,
SA 8000 - Социална отчетност; SMETA Социална отчетност, ETICS Intelligence Антикорупционна политика,
ISO 20000 - Управление на ИТ услуги,
ISO 27001 - Система за управление на сигурността на информацията,
ISO 22000 - система за управление на храните, BRC
глобален стандарт за съхранение и дистрибуция

DNV GL is one of the world’s leading certification
bodies/registrars offering the latest in management
systems certification services. With more than 70,000
certificates issued worldwide to customers in 190
countries, our name evokes a strong commitment
to safety, quality, and concern for the environment.
For years, we have been the preferred certification
partner for Fortune 500 companies, as well as for
medium and smaller businesses.
With the following qualities, we are well-equipped to
satisfy your organisation’s certification needs:
• We offer Risk Based Certification as the
standard way of conducting all management system
certification. With our risk-based approach to
certification, you get more than just a certificate. Our
auditors will also evaluate how your management
system handles risks, in order to identify strengths,
weaknesses, and improvement opportunities.
• We provide a „one-stop shopping” concept
by offering a range certification services. Through
combined certification, we can enhance the
effectiveness of the certification process by
simultaneously assessing your management systems
to multiple standards.
• We have offices all over the world that can
provide local service to you. Our employees speak
your language and know your local needs, customs,
and market. Wherever you are, our auditors make it a
point to know the business you are in.
• We are one of the few global certification
bodies actively involved in the development of new
international standards, such as the occupational
health and safety standard OHSAS 18001.
• We offer training courses relevant to prepare for
and get more out of your certification.
• We have one of the most stringent auditor training
and qualification programmes in the business,
guaranteeing that our Risk Based Certification
services are delivered with top quality every time,
everywhere. Our auditors speak your language
and know your local needs, customs and markets.
They know the business you are in and are trained
to understand the challenges you face, and they
understand the relationship between your business
goals and the operational processes of your company.
We are one of the leading global providers of
accredited management systems certification. We
offer a broad portfolio of services within management
system certification and related services. We offer
certification acc. to:
ISO 9001 - Quality Management, TL 9000 - Quality
management in telecommunications, ISO/TS 16949
- Automotive Quality Management, AS/EN 9100 Aerospace Quality Management, ISO 13485 - quality
management for medical devices,
OHSAS 18001 - Occupational Health & Safety,
ISO 14001 - Environmental Management System, ISO
50001 - Energy Management System
SA 8000 - Social Accountability; SMETA - Social
Accountability, ETHIC Intelligence - Anti-corruption
Policy Certification,
ISO 20000 - IT Service Management,
ISO 27001 - Information Security Management
System,
ISO 22000 - Food Management System, BRC Global
Standard for Storage & Distribution and IFS Logistics,
Food Chain Traceability.
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и IFS логистика, проследяване на хранителната
верига.
Групата DNV GL има множество акредитации.
Най-често използвани са:
RvA, UKAS, DAkkS, JAS-ANZ, INMETRO, DANAK,
COFRAC, ENAC, NABCB, Accredia, JAB, NA, ANAB
и др.
„ДНВ ГЛ България” ЕООД развива сертификационна дейност от 1996 г. Компанията работи с
10 квалифицирани и одобрени от централата
в Холандия водещи одитори и над 15 експерти,
обхващащи всички сфери на бизнеса. В момента
„ДНВ ГЛ България” ЕООД има над 200 клиента
в България, работещи в различни отрасли,
сертифицирани по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 27001, ISO 20000, ISO 22000.

„ДНВ ГЛ България” ЕООД
ул. „Генерал Столипин” 12,
9000, Варна, България
Нашите контакти:
+359 52 699 000
e-mail :
Морски сектор: varna@dnvgl.com;
Бизнес ашуранс: varna-ba@dnvgl.com
www.dnvgl.com

DNV GL group has many accreditations. Most used are:
RvA, UKAS, DAkkS, JAS-ANZ, INMETRO, DANAK,
COFRAC, ENAC, NABCB, Accredia, JAB, NA, ANAB
etc.
DNV GL Bulgaria EOOD develops the certification
activity since 1996. The company works with 10
qualified and approved by HO in Netherlands lead
auditors and over 15 experts covering all industry
fields. Currently DNV GL Bulgaria EOOD has over 200
customers in Bulgaria operating in different industry
fields certified acc. to ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22000.

DNV GL Bulgaria EOOD
12 „General Stolipin” street, ground floor
9000, Varna, Bulgaria
Our Contacts:
+359 52 699 000
e-mail :
Maritime: varna@dnvgl.com;
Business assurance: varna-ba@dnvgl.com
www.dnvgl.com

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ

40-ТАТА ГОДИШНИНА НА ЦХА - НЕПРЕСТАННО
СЛЕДВАНЕ НА НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
В МОРСКИТЕ НАУКИ И ПРОЕКТИРАНЕ
(През Октомври 2016 г. Центърът по хидро- и аеродинамика
(ЦХА) отбеляза 40 години от основаването си)
40TH BSHC ANNIVERSARY - IRREVOCABLY FOLLOWING NEW
TENDENCIES IN MARITIME RESEARCH AND DESIGN
(In October 2016, the Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)
celebrated 40 years of its foundation)
През годините ЦХА се е утвърдил като световноизвестен изследователски комплекс в
областта на корабната хидродинамика. Това
е резултат от съвместните усилия на много
национални и международни организации, инс38

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

титуции и професионалисти в този важен
сектор на морската индустрия - отличен пример
за успешно международно сътрудничество и
взаимодействие. Особено трябва да се спомене
значителния принос на ПРООН и ИМО в създаването
на Центъра. Активното участие в работата
на Международната организация на опитните
басейни (ITTC) разшири възможностите за
изучаване на проблемите и осигури водеща роля на
екипа на Центъра в развитието на морската наука.
Центърът функционира в обстановка на широко
национално и международно сътрудничество.
Голям брой изтъкнати специалисти от цял свят
споделят своя опит в наша подкрепа.
В тази специфична дейност, ЦХА има рядката
възможност
за
директно
приложение
на
своите научни продукти в морската практика.
През изминалите години, високо взаимно
доверие и успешно сътрудничество беше
изградено между Центъра и многобройни
представители на морската индустрия, като
корабособственици,
проектантски
бюра
и
институти, корабостроителни заводи, корабни
регистри, университети и висши училища, сходни
изследователски центрове и др.
ЦХА изпълнява широк кръг от научни и приложни
дейности в областа на хидродинамиката на кораба
и морските съоръжения, аеро-динамиката, морския
транспорт, океанското и бреговото инженерство,
анализите на инциденти на море, морската
екология и брегозащита, съоръжения за рибовъдство
и аквакултури, конвертори на възобновяема
морска енергия, национална сигурност и отбрана стремейки се да използва модерните достижения
на морската наука и инженерни технологии.
Приносът на ЦХА в този смисъл може да се проследи
при следните технологични решения:
• Енерегоспестяващи устройства
През последните няколко години в ЦХА са изпълнени
повече от 40 контрактни и изследователски
проекта, посветени на ефективността на
различни видове енергоспестяващи устройства,
използващи различни принципи за въздействие
върху поведението на кораба. Измежду найпопулярните и често инсталирани устройства
могат да се споменат пасивните (статорен тип)
и активните (роторен тип) устройства, като
дюзата на Мевис (BMD), извити направляващи в
преддюзите (BTF), интегрирани кормилни системи
PROMAS, различни конфигурации кормилни булбове,
нови технологии за профилиране на лопатките на
гребния винт, PBCF устройства зад гребния винт,
и др.
В резултат са разработени методологични и
специфични инструменти за експериментално
изследване на най-популярните енергоспестяващи
устройства и е натрупан богат материал за
хидродинамично проектиране на тези устройства.
На основата на голямо количество събрана
информация за загубата на скорост при движение
в реални експлоатационни условия, получена от
моделни изпитания, изчисления или натурни
наблюдения, е разработена опростена, но точна
процедура за оценка на експлоатационния
„метеорологичен” фактор при изчислението на
индекса за енергийна ефективност EEDI.

maritime industry - an excellent example for successful
international cooperation and collaboration. Substantial
contribution of UNDP and IMO in Centre establishment
should be especially noted. Active participation in ITTC
activities widened the perception of problems and kept
the team on the crest of propagating marine science.
The Centre operated in the cherished environment of
broad national and international cooperation. Great
number of eminent specialists from all over the world
shared their experience in our benefit.
In this specific field of activity BSHC is happy to have
the rare possibility of direct application of its research
product in maritime practice. Over the past years, great
mutual trust and successful cooperation has been built
between the Centre and numerous marine industry
stakeholders, such as ship owners, design offices and
institutions, shipyards, class societies, universities and
high schools, related research facilities, etc.
BSHC operates in a wide range of basic and applied
research in hydrodynamics of ships and floating
structures, aerodynamics, water transport, ocean and
coastal engineering, analysis of accidents at sea, marine
ecology and coastal protection, facilities for fish farming
and aquacultures, renewable marine energy conversion
units, national security and defense - striving to utilize
advanced and modern achievements in marine science,
engineering and technology.
The contribution of Bulgarian Ship Hydrodynamics
Centre in this respect can be traced in working on
following technological solutions:
• Energy Saving Appliances
Over the past few years, more than 40 contractual and
research projects, studying the effectiveness of various
types of energy saving devices utilizing different
principles of impact on vessel’s performance, have
been performed at BSHC. Among most popular and
frequently installed devices, passive (stator type) as well
as active (rotor type) devices such as Mevis Duct (BMD),
pre-duct twisted external fins (BTF), an integrated
rudder-steering system PROMAS, various rudder
bulb configurations, new propeller profile technology,
PBCF device behind the propeller and others can be
distinguished.
As a result, original methodology and specific tools
for experimental investigation of some of the most
popular energy saving devices has been compiled, and
exhaustive material for hydrodynamic design of these
devices has been collected.
On the basis of extensive information on speed loss at
sea, gathered by numerous model tests, calculations and
full scale observations, a simple but accurate procedure
has been developed for assessment of weather factor in
EEDI calculations.

Изчисления на коефициента fw, отчитащ влиянието на външните
условия при определянето на индекса за енергийна ефективност
Calculation of weather factor for use in EEDI estimation
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• Влияние на оптималния диферент върху
ходкостта на кораба
Целта
на
това
многопосочно
изследване
беше разработването на бърза и икономична
експериментална процедура за набиране на
данни, които да се използват при създаването
на процедури за оптимизация на диферента за
дадения кораб, за разясняването на физиката
на свързаните с това явления, както и за
валидиране на числените симулации, проверка на
приблизителните емпирични методи за оценка
влиянието на диферента върху съпротивлението,
численото моделиране и симулации с използване
на изчислителната хидродинамика (CFD), формулирането на ограниченията при оптимизация
на диферента от гледна точка на другите
експлоатационни качества, по-специално мореходност и маневреност, общото проектиране и
екплоатационните изисквания, формулирани от
класификационните организации. В последните
години подобни процедури бяха въведени и често
използвани в практиката на ЦХА.

• Optimum Trim Effect on the Powering Performance of Ships
The objective of this multi-directional research was
to work out a fast and economical experimental
procedure for collecting data to be used in developing
trim optimizers for specific ships, data collection and
processing for explaining the physics of the related
phenomena, as well as for validation of numerical
simulations, approbation of approximate empirical
methods to account for the effect of trim on resistance,
numerical modeling and simulations using CFD,
formulation of the constraints to the trim optimization
from the point of view of other sea-going qualities of the
ship (especially seakeeping and maneuvering), generaldesign and operational requirements regulated by the
classification societies. Last few years the procedures
were made fully operable and were frequently applied in
BSHC research practice.

нискочестотни хоризонтални колебания (VIM). В
ЦХА е разработен триизмерен хидро-динамичен
модел за VIM изследване, базиран на уравнения
RANSE, използвайки методите на CFD в среда на
ANSYS FLUENT. Успоредно с това бяха проведени
систематични експерименти с физически модел
на няколко плаващи платформи, за да се провери
числения модел. Установено е много добро
съвпадение на резултатите.
Двата вида изследвания понастоящем се предлагат като научна услуга на клиенти от сферата на
океанското инженерство.

developed, using the methods of CFD in an environment
of ANSYS FLUENT. Special attention has been paid to
the methods of vortex structures visualization and the
separation development over time, as well as to the
criteria for assessing the intensity of the turbulence. In
parallel, systematic physical model experiments were
conducted on several floating structures designs in order
to verify the numerical model. Very good coincidence of
results has been observed.
Both types of investigation are recently offered as a
scientific service to customers in the field of ocean
engineering.

Сравнение между експериментсалните и числените резултати за амплитудите на колебания,
предизвикани от периодичното откъсване на вихри
Experimental versus CFD predictions of VIM sway (left) and VIM yaw amplitude (right)

Примерни диаграми за избор на оптимален диферент, получени по изчислителен път и експериментално потвърдени
Sample diagrams for selecting optimal trim obtained numerically and verified by model tests

• Морски съоръжения за добив на нефт и газ
След първите моделни изпитания на полупотопена
платформа в маневрено-мореходния басейн на ЦХА
през 1981 г., бяха изследвани голямо количество
морски инженерни съоръжения и бяха създадени
различни числени процедури и експериментални
методи за оценка на поведението им в реални
условия, включително клатене, усилия в котвените
връзки, конструктивни натоварвания и др.
С разширяването на оперативните зони към
открития океан, адекватната оценка на силите
в котвените въжета при дълбоководно закотвяне
в басейните с ограничена дълбочина, каквито
са тези на ЦХА, представлява проблем, чието
решение стана възможно чрез въвеждане на
скъсени „хибридни” модели. За целта е проектиран
и произведен придънен пружинен механизъм, чрез
който се симулира кинематиката на точките
на срязване и се моделира хоризонталната
еластичност. Този механизъм работи в комбинация
с хибриден екстраполационен метод за мащабиране
на моделни данни.
Специално внимание се отделя напоследък
на генерирането на вихри около подводните
структурни елементи на плаващите морски
инженерни съоръжения и формирането на нежелани
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• Marine Structures for Oil and Gas Exploration
Since the first model tests in 1981 on a semi-submersible
structure at the BSHC Seakeeping and Maneuvering
Basin, wide variety of offshore engineering structures
have been investigated and various numerical
procedures and experimental methods for assessing
the structure’s behavior in real environment, including
motions, mooring forces, structural loads etc., have
been mastered.
With the expansion of operational areas toward open
ocean, the adequate assessment of tensions in deep
water mooring lines at BSHC testing laboratories of
general use pose a problem, solution of which became
possible by introduction of truncated models and
successive hybrid modeling. For the purpose, a bottom
spring actuator has been designed and produced, by
means of which the kinematics of truncation points
is simulated and horizontal elasticity modeled. This
mechanism operates in combination with a hybrid
extrapolation method for model data scaling.
Special attention has been paid recently on the vortex
generation around underwater structural components of
floating marine engineering structures and the formation
of unwanted low-frequency horizontal motions (VIM).
At BSHC, three-dimensional hydrodynamic model
for VIM study based on RANSE equations has been

Развитие на вихровата система зад вертикална колона под действие на повърхностно течение
Development of vortex system behind the vertical column under surface current action

• Устройства за усвояване на морска енергия
и аквакултури
Драстичните промени в политическото и
икономическото положение в региона през
последните 20 години, както и световната
енергийна криза, доведоха до още една досега
подценявана характеристика на Черноморския
басейн - наличието на природни ресурси под
различни форми и вдъхновиха изследователските
дейности за тяхното местоположение, добив и
ефективно оползотворяване. Решения се търсят в
следните посоки:
Природна морска енергия
Няколко проекта, свързани с инсталирането и
експлоатацията на големи плаващи съоръжения
в шелфовата зона за включване в мрежата, или
за използване на малки крайбрежни устройства
за местно ползване, включително защита на
крайбрежните зони, стартираха наскоро в ЦХА.

• Facilities for Utilization of Marine Energy and
Aquacultures
The drastic changes in political and economic situation
in the region during last 20 years as well as global energy
crisis brought forward another so far underestimated
feature of the Black Sea basin - natural resources content
in various forms - and inspired exploration activities
for their location, extraction and effective utilization.
Solutions are sought in following directions:
Natural Marine Energy
Several projects concerning installation and operation
of large waterborne units on the shelf for global net
use or utilization of small on-shore units for local use,
including coastal protection, have been launched
recently at BSHC. Lately, promising results have been
obtained for VIM transformation to mechanic energy by
analyzing the viscous flow around submerged cylinder
at low Re numbers.
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Напоследък са получени обещаващи резултати за
трансформиране на VIM в механична енергия чрез
анализ на вискозния поток около потопен цилиндър
при ниски числа на Рейнолдс.
Рибни ферми
През последните години аквакултурите се
считат за обещаващ инструмент за осигуряване
на човешкото съществуване. Сред другите
хранителни технологии, рибното стопанство
има висока ефективност и бързо възстановяване
на инвестициите. Значителни усилия са насочени
към разработването на ефективни и надеждни
технологии за проектиране, производство и
експлоатация на различни рибни стопанства.
Сложната конструкция и липсата на методология
все още не позволяват числена оценка, поради
което широко се използват моделни изпитания.
ЦХА полага значителни усилия за създаването на
специализирана технология за моделни изпитания,
приложима към широк клас плаващи инженерни
съоръжения. Използвайки тази процедура, в
дълбоководния басейн на Центъра са проведени
моделни изпитания на различни типове клетки за
рибни ферми.

Числено моделиране на колебателното движение
на потопено удължено тяло
CFD modeling of oscillatory motion of submerged elongated body

Fish Farming
In recent years, aquaculture is considered as a promising
instrument for ensuring manhood subsistence. Among
other nutrition technologies, fish farming features
high effectiveness and fast regain of investments.
Considerable efforts have been directed toward
development of effective and reliable technologies for
design, production and operation of various fish farm
structures. The complicated structure and the lack of
methodology still do not permit numerical evaluation,
thus model tests are widely in use.
BSHC directed significant activities toward establishing
of specialized model test techniques applicable to a
wide class of floating engineering structures. Using
this procedure, model tests of various Fish Farm Cage
Systems have been carried out in the deep water tank
of the Centre.

Fish Farm Cages under tests in waves and currents
Клетки за рибни ферми, изследвани за въздействие на вълните и теченията

• Подводни обекти
Изследванията на подводници и различни
видове подводни апарати (UV) заемат все поголяма роля в практиката на BSHC. Те засягат
предимно военноморски операции, като военни
действия, разузнаване, унищожаване на подводни
и плаващи носители на подривно-разузнавателни
и терористични групи. Гражданското приложение
на UV включва инспектиране на подводни
конструкции и съоръжения, подводни изследвания
- екологични, хидрографски, археологически и операции за търсене и спасяване.
В ЦХА е разработена експертна система за
проектиране и тестване на UV, базирана на
софтуерния пакет ANSYS FLUENT за CFD анализ.
Гъвкавостта в методите, използвани за генериране
на числени мрежи, модерно полуемпирично
моделиране на турбулентни потоци при високи
числа на Рейнолдс, типични за UV режими на
работа, както и усъвършенствана числена
технология за решаване на осреднените уравнения
на Навие-Стокс (RANS) позволяват определяне на
разпределени и интегрални характеристики на
потока с висока степен на надеждност, сравнима
с тази на моделни експерименти. По този начин
могат да бъдат постигнати значителни икономии
на материали, труд и време за изпитване, като
моделният експеримент все още остава крайното
средство за проверка на проектните решения.
42

• Underwater Vehicles
Research on submarines and various underwater
vehicles (UV) takes increasing part in BSHC practice.
These concerns mostly naval operations, such as
warfare, reconnaissance, destruction of underwater and
surface carriers of subversive-intelligence and terrorist
groups. Civil application of UV includes inspection of
underwater structures and equipment, underwater
research - ecological, hydrographic, archaeological, and
search and rescue operations.
An expert system for the design and testing of UV
has been developed at BSHC, based on the ANSYS
FLUENT software package for CFD analysis. Flexibility
in the methods used to generate numerical meshes,
modern semi-empirical modeling of turbulent flows
at high Reynolds numbers typical for UV operating
modes as well as advanced numerical technology to
solve averaged Navier-Stokes equations (RANS) allow
determination of distributed and integral features of
the flow with a high degree of reliability comparable to
that of model experiments. Thus, significant savings in
materials, labor and testing time can be achieved, the
model experiment still remaining the ultimate tool for
verification of the final design solutions.

В последно време в ЦХА са изследвани няколко проекта на подводни обекти
Numerous projects on underwater vehicles have been realized lately at BSHC

• Нестандартни моделни изпитания и
експертизи на инциденти на море
В ЦХА се използва пълноценно комплексността
на експерименталните съоръжения, наличния
инструментариум и опит в теорията на кораба
и проектирането при решаването на случайни
проблеми, свързани най-вече с конкретни видове
съоръжения или специфични аварии, изискващи
експертна оценка. Сред големия списък от случаи,
следва да се отбележат следните:
- Аварийна устойчивост, загуба на устойчивост
и преобръщане
- Аварирали кораби в ограничен фарватер
- Тласкаеми състави за открито море
- Впръскване на въздушни мехурчета или полимери за снижаване на съпротивлението
- Подводни апарати
- Хидродинамика на водолазни апарати, и др.

• Non-standard model tests and expertizes
related to maritime problems
At BSHC, full use is made of the complexness of
experimental facilities, available instrumentation and
experience in Naval Architecture and ship design,
in solving of occasional problems related mostly to
specific types of structures or specific accidents calling
for expert assessment. Among the large list of cases,
following should be mentioned:
- Damage stability, loss of stability and capsizing
- Disabled ships in restricted water
- Sea-going articulated push-trains
- Bubble or polymer solution injection for drag reduction
- Underwater robots
- Marine diver - propulsion vehicle complex hydrodynamics, etc.

Изпитания на аварийна устойчивост и преобръщане
Damage stability and capsizing tests

Шарнирно окачена баржа на вълнение
Articulated barge in waves

Аварирал танкер на пределно плитководие
Disabled tanker in extreme shallow water
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• Хидродинамичен шум
В периода 2012-2015 г. в кавитационната лаборатория на ЦХА беше разработен метод за моделни
изследвания на хидро-акустичния шум на гребните
винтове.
Проблемът е особено актуален, защото хидродинамичният и кавитационният шум от
корабните движители предизвиква значително
динамично натоварване на различните конструкции и съоръжения, но също и на морското дъно,
фарватера и морските организми. Това е вредно и
за човешкото здраве, но е и основен фактор, който
трябва да се има предвид при военни действия.
Поради тези причини през последните години
проблемите на шума са обхванати широко в
европейските изследователски програми.
При разработването на метода е използван опита
на водещи световни центрове и препоръките на
ИТТС за моделно изследване на акустичния шум,
излъчван от гребните винтове.

• Hydrodynamic noise
In the period 2012-2015, at BSHC a method has been
developed to conduct hydro-acoustic tests of ship
propellers in the Cavitation Tunnel at the Centre.
The problem is particularly topical because the
hydrodynamic and cavitation noise from ship propulsors
imposes significant dynamic loads on different
structures and facilities, but also on sea bed and
fairway and inherent organisms. It is harmful to human
health, being essential factor that must be considered
in warfare as well. For these reasons, in recent years the
problems of noise are covered extensively in European
research programs.
When developing the method, the experience of leading
world centers and the recommendations of the ITTC
had been accounted for model study of the acoustic
noise emitted by ship propellers.

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ
MADE IN BULGARIA
През последните месеци фирма „Джамбо”
ООД разшири значително географията на
своя износ, произвеждайки гъвкави маркучи за
пожарогасителни системи от ново поколение
с гасителен агент NOVEC 1230 за клиенти от
Обединените Арабски Емирства и Близкия изток.
Тези системи, респективно и маркучите за тях
са новост както за „Джамбо” ООД, така и за
българския пазар. Хидростатичните тестове на
асемблираните маркучи от различните партиди
бяха проведени в присъсътвието на представител
на Lloyd’s Register и преминаха успешно.
Традиционно добри и с подчертан интерес към
продукцията на фирмата остават пазари като
Германия, Египет, Гърция, Холандия и Сингапур.
Превесът на асемблираните маркучи за хидравлични системи на кранове и палубно оборудване се
дължи основно на качествените материали, с които
„Джамбо” ООД работи, както и на одобрението от
DNV GL, което фирмата притежава от 2014 г. за
този вид производство.

Експериментална постановка за акустични изследвания
Noise test experimental set-up

40 години след създаването си, ЦХА има самочувствието на съвременен изследователски
център, разполагащ със значителен по големина и
функционалност комплекс от експериментални
съоръжения, сравним с тези на първите 10 подобни
института в Европа и света. Убедени сме, че
ЦХА заема подобаващо място и прогресивно
печели признание в националното, Европейското и
световно изследователско пространство.
Бъдещето на Центъра е свързано с усилващите
се тенденции на глобализация, формирането на
универсално
изследователско
пространство,
глобална база данни и световен пазар на научни
продукти.
Тези тенденции определят очевидната необходимост ЦХА да поддържа висок стандарт
на функциониране и да навлиза широко в
междуинституционалния обмен на информация и
възприемане на напредничави научни и иновативни
технологии, използвайки всички налични форми
за коопериране на национално, регионално и
международно ниво, запазвайки водещата си роля
в този процес.
Център по хидро- и аеродинамика
www.bshc.bg
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40 years after its establishment, BSHC sees itself as a
contemporary research unit disposing of significant by
size and unique in complexity set of facilities, which is
comparable to that of the 10 best similar institutions
in Europe and the world. We can note with confidence
that BSHC is positioned well and progressively wins
recognition in the national, European and world
research space.
The future of the Center is connected with the accelerated
trends of the globalization, with the establishment of an
universal research space, global information pool and a
world market of scientific products.
These trends define the obvious BSHC needs for
maintaining the high standards of functioning and
overall expansion in inter-institutional exchange of
information and adoption of advanced science and
innovation technologies, using all available forms of
cooperation on National, regional and international level
and retaining its leading role in the process.

Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre
www.bshc.bg

Основен дял в производството, а и респективно
в износа остават асемблираните гъвкави СО2
маркучи за противопожарни корабни СО2 системи.
Освен оторизацията, която има от DNV GL,
фирмата получи признание и от ABS Group. През
Септември тази година „Джамбо” ООД получи
признание и от ABS Type approval certificate. В тази
специфична ниша на пазара, двете оторизации
дават възможност „Джамбо” ООД значително да
увеличи износа за страни извън европейския съюз.
Трябва да отдадем и дължимото на българските
спедиторски компании, които успешно подпомагат
родния износ, като доставят пратките на
„Джамбо” ООД до всяка точка на света за кратки
срокове и при много конкурентни условия.
„Джамбо” ООД
www.jambo.bg

In recent months Jambo Ltd. has significantly expanded
its export geography by producing flexible hoses for
a new generation fire extinguishing systems with
extinguishing agent NOVEC 1230 for customers from
the United Arab Emirates and the Middle East. These
systems, as well as the hoses, are new to both Jambo
Ltd. and the Bulgarian market. Hydrostatic tests were
conducted of hose assembles from different batches in
the presence of a representative of Lloyd’s Register and
proved to be successful.

Traditionally good markets with high interest in the
company’s production are markets such as Germany,
Egypt, Greece, the Netherlands and Singapore. The
predominance of the hose assembles for hydraulic
systems of cranes and deck equipment is mainly due
to the high-quality materials that Jambo uses and the
DNV GL authorization that the company has had since
2014 for this type of production.
The main share in production and respectively in the
export remain a flexible CO2 hoses for fire-fighting
marine CO2 systems. In addition to the authorization
from DNV GL, the company has also received
recognition from the ABS Group. In September of this
year Jambo Ltd. received recognition through the ABS
Type approval certificate. In this particular niche on
the market, the two authorizations allow Jambo Ltd. to
significantly increase exports to countries outside the
European Union.
We have go acknowledge also the role of the Bulgarian
forwarding companies, which support the Bulgarian
export, by delivering the shipments of Jambo Ltd. to any
part of the world promptly and under very competitive
conditions.

Jambo Ltd.
www.jambo.bg
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ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ

110-годишнина от основаването НА
„БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ” АД
110th anniversary of the Foundation
of BULYARD Shipbuilding Industry AD
„Булярд корабостроителна индустрия” АД е
най-голямото предприятие за корабостроене
и кораборемонт в България съдейки по обема на
производството и размерите на корабите, които
са построени или ремонтирани, използваните
технологии и организацията на производството.
„Булярд корабостроителна индустрия” АД е
символ на традиции, качество и безопасност
на производството.
Корабостроителницата е основана през 1907
г. През годините е била именувана „Варненска
корабостроителница”, „Корабостроителен завод
Георги Димитров”, а до днес носи името - „Булярд
корабостроителна индустрия” АД. Първата
продуктова линия е била строителство и ремонт
на малки дървени товарни кораби. МК „ГАЛАТА”
е и първият стоманен кораб, построен през 1937
година. Следва период на бързо нарастващото производство на различни видове плавателни съдове.

BULYARD Shipbuilding Industry AD is the largest
Shipbuilding and Shiprepair Enterprise in Bulgaria
in both volume of production and ships’ sizes - built and
repaired, technology and production organization.
BULYARD Shipbuilding Industry AD is a symbol of
traditions, quality and safety production.
The shipyard was established in 1907. Over the years,
the shipyard has been named „Varna Port Workshop”,
„Georgi Dimitrov Shipyard” and nowadays BULYARD
Shipbuilding Industry AD. The first product line was
building and repair of small wooden cargo vessels.
„GALATA” was the first steel ship built in 1937 followed
by period of fast growing production of different types
of vessels.

Настоящия профил на компанията е установен
през периода 1955-1980 г. с направата на големи
съоръжения за корабостроене. Модернизацията
на производствените мощности, както и понататъшното прилагане на сложни ноу-хау знания
и нови технологии, улесняват изграждането на
плавателни съдове до 100 000 DWT.
Тази година корабостроителницата ще отпразнува
своята 110-годишнина от основаването.
Заводът е разположен в най-големия град на
българското черноморие и главно пристанище
на България - Варна. Един от най-големите в
Югоизточна Европа. Входът от Черно море към
корабостроителницата е улеснен посредством
канал и неограничена ветрова площ. Субтропичният климат позволява корабостроителницата да
работи безпроблемно през цялата година.
Основната част от производствените активи на
фирмата се намират в пристанище Варна, на западния бряг на Черно море и заемат площ от 305 000 m2.
Корабостроителницата е лесно достъпна, поради
близкото разстояние до:
- ЖП линия свързваща Варна-София
- Магистрала
- Центъра на града (5 мин.)
- Летище Варна (10 мин.).
Политиката на Булярд КИ АД е ориентирана
към производството и предоставянето на
качествени продукти и услуги, за да гарантира
лоялност към своите клиенти. Системата
за управление на качеството е в съответствие
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The present profile of the Company was established in
the period 1955-1980 with the implementation of major
shipbuilding facilities. Modernization of production
facilities and further applying sophisticated know-how
and technologies facilitated the construction of up to
100 000 DWT.

с ISO 9001:2008 и NATO Allied Publication AQAP
2120. Корабостроителницата също притежава
сертификати за съответствие от Руски
корабен регистър, както и от Български корабен
регистър.
Булярд КИ АД непрестанно осигурява обучения
на своя персонал, поддържа сертифицирани
процедури за заваряване и заварчици в
съответствие с LR, BV, DNV GL, ABS и BRS
изискване, както и с EN 9606-1:2013.
Заводът извършва освидетелстване на всички
видове товарни кранове и издава сертификати,
като притежава оторизация от водещите фирми
в тази област.
Всички съоръжения за производство в Булярд КИ АД
са тяхна собственост:
- Нулева линия за пасивиране на стоманени листи:
		
• Пасивиране на листова стомана с размери
до B = 2,5 м. и L = 16 м.
		
• Пасивиране на профили с дължина L = 16 м.
- Корпусен цех - с 4*50 т. кранове и възможност
за изграждане на блокове с тегло до 90 т., ширина
до 17,5 м. и височина до 12 м.:
Машини за рязане:
		
• Плазмена машина за рязане на листова
стомана с дебелина до 36 мм., размери до 2,5 м.*16 м.,
тегло до 7,5 т.
		
• Газорезателна машина за листова стомана с
дебелина до 160 мм., размери до 3 м.*8 м., тегло до 7,5 т.
Машини за огъване:
		
• 1 500 т. хидравлична преса
		
• 400 т. и 800 т. хидравлична преса
		
• 400 т. хоризонтална хидравлична преса.
Поточна линия за сборка на секции:
		
• Поточна линия с 2*15 т. мостови кранове
и повдигащи механизми за блокове до 220 т.
- Камери за бластиране и боядисване - последната инвестиция на корабостроителницата,
която има за цел подобрение на тези процеси за
постигане на по-добро качество, като в процеса на
работа се използват новозакупени от завода вишки
- Тръбарен цех с плазмена машина за рязане на
тръби
- Монтажен цех
- Стругарен цех.
Общата дължина на кейовите места е 1 200 м.
Шест кейови места с кранове с капацитет - 4 т.,
8 т., 10 т., 15 т. и максимално газене 5,8 м.
Докови камери - Булярд корабостроителна
индустрия разполага с два сухи дока с размери:

The shipyard is highly accessible due to the close
distance to:
- Varna-Sofia railway
- Varna-Sofia highway
- The down town of the city (5 minutes away)
- Varna airport (10 minutes away).
The policy of Bulyard SI AD is oriented towards the
production and provision of quality products and
services to guarantee the loyalty of its clients. The
Quality Management System is in accordance with
ISO 9001:2008 and NATO Allied Publication AQAP
2120. The Shipyard also acquired Certificate of Firm
Conformity from the Russian Maritime Register of
Shipping and from the Bulgarian Register of Shipping.
Bulyard constantly trains their staff and maintain
certified welding procedures and welders in
accordance with LR, BV, DNV GL, ABS and BRS
requirement as well as with EN 9606-1:2013.
The production facilities in Bulyard SI AD are all own
property:
- Shop priming facility
		
• Shop priming of steel plates with dimensions
up to B = 3 m. and L = 16 m.
		
• Shop priming of profiles with L = 16 m.
- Hull workshop - with 4*50 t. cranes and possibility
for building of blocks with weight up to 90 t., and width
up to 17,5 m., height up to 12 m.
Cutting machines:
		
• Plasma cutting of steel plates with thickness up to
36 mm., dimensions up to 2,5 m.*16 m., weight up to 7,5 t.
		
• Gas cutting of steel plates with thickness up to
160 mm., dimensions up to 3 m.*8 m., weight up to 7,5 t.
Bending machines:
		
• 1 500 t. hydraulic roller press
		
• 400 t. and 800 t. hydraulic press
		
• 400 t. horizontal hydraulic press.
Panel line and assembly areas:
		
• Panel line with 2*15 t. bridge cranes and lifting
device for blocks up to 220 t.
- Blasting and painting shelters - the last investment
of the shipyard in order to improve this processes and to
achieve better quality, purchasing of new cherry pickers
- Piping workshop - plasma cutting of pipes
- Mechanical workshop
- Machinery workshop.
Total length of ship repairing berths - 1 200 m. Six
berths with crane capacity - 4 t., 8 t., 10 t., 15 t. and max
draft 5,8 m.
Dry docks:

Вид и размери

Капацитет
на крановете

Максимално
газене

Docktype and size

Crane capacity

Max draft/trim

Малка докова камера 190 м.*28 м.

80 т. - 4 бр.
500 т. - 1 бр.

4,5 м.

Small Dry Dock 190 m.*28 m.

80 t. - 4 pcs
500 t. - 1 pc

4,5 m.

Голяма докова камера 240 м.*40 м.

80 т. - 4 бр
800 т. - 1 бр.

5,5 м.

Large Dry Dock 240 m.*40 m.

80 t. - 4 pcs
800 t. - 1 pc

5,5 m.

This year the Shipyard will celebrate its 110th
anniversary of the Foundation.
Located in the largest city on the sea side and main port
of Bulgaria - Varna. One of the biggest in Southeastern
Europe. The entrance from Black Sea to the shipyard
is facilitated by a channel, air draft - unlimited. The
subtropical climate enables the shipyard to offer allyear-round production.
The main part of the production assets of the company
are located in Varna port, at the Black Sea west coast,
occupying 305 000 m2.
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По
настоящем,
основните
дейности
в
Булярд корабостроителна индустрия АД са
кораборемонт и изграждане на стоманени
конструкции. Тези дейности вървят ръка за ръка
и поради тази причина, корабостроителницата
работи за разширяване във всички посоки.

Заводът предлага следните услуги в областта
на кораборемонта:
- Корпусна работа - подмяна и ремонт на
обшивка, прегради, танкове и др.
- Бластиране - до SA 2,5, HPFWJ (400 bar); UHPFWJ
(1 000 – 2 500 bar); боядисване на корпус, палуби,
товарни хамбари, танкове и др.
- Винто-рулева група - преглед и ремонт
- Основен ремонт на корабни главни и спомагателни двигатели, парни котли, турбо-компресорни
агрегати, помпи, топлообменници и др.
- Подмяна и ремонт на тръбопроводи и арматури
на всички системи
- Ремонт на електрическо и хидравлично оборудване, ел.мотори и генератори
- Тестване и сертифициране на палубни механизми, противопожарни системи и спасителни
средства.
- NDT Лабораторията извършва: VT, UT, RT, MT,
LT, PT.

The main activities in BULYARD Shipbuilding Industry
AD nowadays are ship repair and steel construction.
Those business areas are going hand to hand and for
this reason the shipyard is working for the expansion in
all directions.
The Shipyard carries out:
- All kinds of steel work, major steel repairs, renewals
and conversion
- Hull department - grit blasting up to SA2,5;
HPFWJ/400 bar/; UHPFWJ (1 000 - 2 500 bar); cleaning
and painting of hull, decks, cargo holds & tanks
- Tail shaft, propeller, rudder and steering gear
inspection and repairs
- Overhaul of main and auxiliary engines, turbine
plants, boilers, compressors, pumps etc.
- Renewal and repairs of pipelines and valves of all
ship’s systems
- El. motors and generators O/H
- Cargo gear and safety equipment repairs, testing
and certifying
- The „NDT Laboratory” carries out VT, UT, RT, MT,
LT, PT.
The Shipyard repairs more than 60 vessels from
different types per year:
- Bulk carriers
- Tankers
- LPG
- Drilling vessels
- Offshore vessels.
Some of the most notable clients of Bulyard SI AD are
Noble Corporation, Tsakos Group and many others.

Булярд Корабостроителна Индустрия АД годишно
извърша ремонт на над 60 плавателни съдове
от различен вид:
- Товарни кораби
- Танкери
- Газовози
- Сондажни кораби
- Кораби за поддръжка на платформи.
Някои от най-видните клиенти на Булярд КИ АД,
са Noble Corporation, Tsakos Group и много други.
Настоящите и бъдещи планове на завода са
да разрасне бизнеса с ново строителство,
особено в сферата на енергийните конструкции,
кранове, изграждане на корпуси за специализирани
плавателни съдове като тези за поддръжка на
платформи и др. В момента компанията работи по
проект за изграждане на стоманени конструкции
за производство на зелена енергия, който трябва
да бъде завършен до края на настоящата годината.
Основната цел на Булярд КИ АД е да бъдат колкото
се може по-гъвкави, заводът да разшири обхвата
на предлаганите услуги и от това да си осигури все
повече и повече нови пазари и надеждни клиенти.

„Булярд корабостроителна индустрия” АД
www.bulyard.com
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The shipyard’s plans are to increase the new building
business, especially in the area of energy constructions,
cranes, hulls for specific vessels such as offshore
suppliers and etc. Currently the company is working on
a project for building of sample steel constructions for
green energy production, which have to be finished until
the end of year 2017. There have been manufactured
different types of steel constructions.
The main goal of Bulyard SI AD is to be as more flexible
as possible, to expand the range of offered services and
by this to find more and more new markets and reliable
customers.
Bulyard Shipbuilding Industry AD
www.bulyard.com

МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ФОРУМ
„ОБЗОР НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ КОНВЕНЦИИ
И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ”
INTERNATIONAL PRESENTATION FORUM
„REVIEW OF THE MOST RECENT REQUIREMENTS OF THE
INTERNATIONAL MARITIME CONVENTIONS AND EXPECTED
CHANGES IN THE NEXT FIVE YEARS”
Като продължение на доброто намерение
на Българската национална асоциация по
корабостроене и кораборемонт (БНАКК) да
представя на своите членове и партньори
последните новости в бранш „Корабостроене и
кораборемонт”, на 28 Юни 2017 г. в хотел „Хотел
галерия Графит” (Варна), БНАКК и „Бюро Веритас
България” ЕООД организираха международния
презентационен форум „Обзор на последните
изисквания на международните морски конвенции и очаквани промени в следващите 5 години”.
По време на форума гост-лекторите от
Франция Редуан Асад (Оперативно управление
на флота, Централен офис на Бюро Веритас,
Париж) и Михаил Вълков (Пристанищен
контрол, Централен офис на Бюро Веритас,
Париж) представиха новостите, наложени от
Международните конвенции за безопасност на
човешкия живот на море и за предотвратяване на
замърсяването от кораби, касаещи дейността на
корабособствениците и корабните оператори;
корабостроителните и кораборемонтните
заводи; производителите на корабно оборудване;
подизпълнителни дейности, свързани с доставка,
монтаж и обслужване на оборудване (механизми,
системи, устройства, ел. обзавеждане, корабно
обзавеждане и др.) и заваръчни дейности;
проектантски, класификационни и научни организации; държавен и пристанищен контрол и др.
Темата на форума касаеше корабостроенето,
кораборемонта, малотонажното корабостроене,
офшора, корабното машиностроене, корабната
електротехника, корабните устройства, системи и механизми, корабното обзавеждане и т.н.
Участие в международния форум взеха над
120 представители на фирми и държавни и
контролни органи от Морския бранш от цялата
страна.
Домакини на мероприятието бяха „Бюро Веритас
България” ЕООД и Българската национална
асоциация по корабостроене и кораборемонт.

In order to present to its members and partners the
most recent changes in shipbuilding and shiprepair
on the 28th June 2017 Bulgarian National Association
of Shipbuilding and Shiprepair & Bureau Veritas
Bulgaria Ltd. organized an International Presentation
Forum „Review of the most recent requirements of
the international maritime conventions and expected
changes in the next five years”. The forum was held
at the conference hall of Graffit Gallery Hotel.

Mr. Redouane Assad (Marine Operations Manager
For Greece, Black Sea Region, Turkey, North Europe
and UK, Bureau Veritas Marine & Offshore Head
Office, Paris) and Mr. Michael Valkov (Technical
Performance & Port State Control Manager, Bureau
Veritas Marine & Offshore, Paris) were invited to
present the most recent changes of SOLAS and
MARPOL conventions concerning shipowners,
ship operators, shipbuilding and shiprepair yards,
manufacturers of ship equipment, subcontractors for
supply, installation and maintenance of equipment
(mechanisms, systems, devices, electrical equipment,
ships equipment, etc.) and welding activities, naval
architects, classification societies and research
organizations, port state control authorities, etc.
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Вечерта на 28-ми Юни, Международният презентационен форум прерастна в традиционна
вечер-коктейл на членовете на Българска
национална асоциация по корабостроене и
кораборемонт, по време на която гостите,
партньорите и приятелите на домакините
имаха възможност да обменят мнения по
обсъжданите по време на форума въпроси и
изнесените презентации, споделят опит и
обменят мисли за бъдещето.

Topics discussed were related to shipbuilding,
shiprepair, low tonnage shipbuilding, offshore, ship
machine building, ship electrical equipment, ship
devices, systems and mechanisms, ship equipment, etc.
More than 120 representatives of companies and
state authorities from the maritime industry attended
the forum.
The event was hosted by Bureau Veritas Bulgaria Ltd.
and Bulgarian National Association of Shipbuilding
and Shiprepair.

Bureau Veritas is a recognized classification society
acting on behalf of National Maritime Administrations and conducting inspections for compliance
with International Conventions on maritime safety,
pollution prevention such as SOLAS, Load Line,
MARPOL, etc.

В областта на морското направление Бюро
Веритас предлага услугите си чрез 180 специализирани морски офиса под ръководството на 9
морски центъра. Поддържат се 16 офиса за одобрение на проекти за строителство на кораби.
Компанията има правото да извършва инспекции, производствен контрол и изпитване за
съответствие с държавните морски изисквания
за морско оборудване и да издава световно
признати сертификати.
Повечето национални морски администрации са
признали Бюро Веритас като класификационнен
орган в морския бранш, делегирайки му права
да извършва от тяхно име инспекции за съответствие с международните морски конвенции
за безопасност и предотвратяване на замърсяването като SOLAS, Load Line, MARPOL и др.

Бюро Веритас е създадена през 1828 година и
разполага със световна мрежа от повече от
1 400 офиса в 140 държави. Компанията работи
в областта на осем глобални бизнес сектора:
морски и офшор, индустрия, инспекции и оценка
на съответствието, продукти, строителство,
сертификация, стоки за потребление, правителствени услуги и международна търговия.

In the evening after the international presentation
forum a cocktail was organized for the members of
the Bulgarian National Association of Shipbuilding
and Shiprepair where all guests, partners and friends
discussed on the topics and presentations and shared
experience for the future.
Founded in 1828, nowadays Bureau Veritas has a
worldwide network of more than 1 400 offices in 140
countries. The Group is structured along 8 global
businesses: Marine & Offshore, Industry, Inspection
& In-Service Verification, Construction, Certification,
Commodities,
Consumer
Product
Services,
Government Services & International Trade.
Bureau Veritas Marine & Offshore services are
provided through 180 survey offices under the
supervision of 9 Marine Centers and 16 Plan Approval
offices for design review and approval of new
construction projects.

Системата VeriSTAR (www.veristar.com) предоставя достъп до широк обем информация за
морския и офшорен сектор, включително детайли
за продукти и услуги като цяло, предлагани от
Бюро Веритас в областта на морския бизнес,
и по-конкретно за плавателните съдове под
регистъра на BV.
„Бюро Веритас България” ЕООД е единствен
представител на групата Бюро Веритас за
България.

VeriSTAR Info (www.veristar.com) provides the
Marine Community with a very wide range of
information, including details on Bureau Veritas
products and services in the marine business in
general and on its classed fleet in particular.
Bureau Veritas Bulgaria Ltd. is the sole representative
of Bureau Veritas Group for Bulgaria.

The Company is empowered to conduct inspections,
production supervision and testing for compliance
with statutory requirements for marine equipment
and to issue worldwide recognized certificates.
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