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ТЕМА НА БРОЯ

„МТГ - ДЕЛФИН” АД ОСИГУРЯВА
БЕЗОПАСНОТО ПЛАВАНЕ ПО ДУНАВ
MTG DOLPHIN PLC CONTRIBUTES
TO A RELIABLE DANUBE FAIRWAY

Важно място в натоварения график на
корабостроенето в ККЗ „МТГ-Делфин” АД
тази година бе отредено на осигуряването на
безопасното плаване по река Дунав.
Само в рамките на няколко месеца два нови
плавателни съда поеха от доковете в Езерово
към Русе, за да се присъединят към „дунавската
флотилия” на Изпълнителната агенция
за
проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД).
През месец Август 2018 г. „MTГ - Делфин”
АД достави на ИАППД нов маркиращ
кораб. Церемонията по предаването на
специализирания съд, част от проекта FAIRway
Danube и финансиран от Механизма за свързване
на Европа, се състоя в гр.Русе.
По думите на Павлин Цонев, изпълнителен
директор на ИАППД, корабът разполага с найсъвременно оборудване, включително хидравличен
кран с голяма товароподемност и модерна

MTG Dolphin’s busy shipbuilding program in 2018
contributed a great deal to providing safe and secure
navigation along the Danube River.
Within just a few months, two new craft took off
from the docks in Ezerovo to Ruse to join the Danube
fleet of the Executive agency for exploration and
maintenance of the Danube river (EAEMDR).
In August 2018, MTG Dolphin PLC delivered a new
marking vessel to the EAEMDR. The hand-over
ceremony for the specialized ship, built as part of
the FAIRway Danube project and funded by the
Connecting Europe Facility, took place in Ruse.
According to Pavlin Tsonev, CEO of EAEMDR,
the ship is fitted with cutting-edge equipment
including a high-capacity hydraulic crane and an
advanced navigation system. The vessel may also
perform hydrographic measurements with fixed and
portable hydrographic equipment.
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навигационна техника. Плавателинят съд може
също така да извършва хидрографски измервания
с фиксирано и преносимо хидрографско оборудване.
Като част от флота на агенцията, плавателният съд ще извършва обозначаване на фарватера, за да осигури безпроблемно корабоплаване.
„ОСЪМ” е с дължина 34 м., широчина 9,5 м., газене
1,25 м. и развива максимална скорост от 23 км/ч.

As part of the agency’s fleet, the vessel will mark the
fairway to ensure seamless navigation. „OSAM” has
a length of 34 meters, a width of 9,5 meters, a draft
of 1,25 meters and a maximum speed of 23 km/h.

представяме ви

По-рано през годината, през месец Януари „МТГ Делфин” предаде на ИАППД и катер за хидрографски изследвания, който вече събира информация за
промените, настъпващи в критичните участъци
на реката, като по този начин подпомага процеса
на оптимизиране траекторията на корабоплавателния път, съответно създава и по-добри условия
за транспортиране на стоки и пътници по реката.
Припомняме, че през Март 2017 г. компанията
достави на агенцията и хидрографски катамаран за проучвания в общия българо-румънски участък на река Дунав от устието на река Тимок до
гр.Силистра. Корабът със специално предназначение бе построен с финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”.

Earlier this year, in January, MTG Dolphin handed
over to the EAEMDR a hydrographic survey boat
that already gathers information on the changes
occurring in the critical parts of the river, thus
supporting the process of optimizing the fairway
and creating better conditions for the transport of
goods and passengers along the river.
But these are not the first vessels supplied by MTG
Dolphin to the EAEMDR. Last year, in March 2017,
the Varna - based shipyard delivered to the Agency
a hydrographic catamaran for studies in the joint
Bulgarian-Romanian section of the Danube, from the
mouth of the Timok River to the town of Silistra. The
special purpose ship was built with funding under
Operational Program „Transport and Transport
Infrastructure 2014-2020”.

Корабите за ИАППД обаче са само част от плавателните съдове, по които „МТГ-Делфин” АД работи
тази година. Два от тях са нови за портфолиото
на компанията танкери - продуктовоз за нефтени
продукти и бункеровъчен танкер. Заводът продължава и партньорството си с БМФ. През месец Юни
компанията предаде на БМФ втори влекач от серия
от пет кораба. По-рано, през Април в „МТГ - Делфин”
заложиха кила на третия влекач, който бе предаден
на клиента през Октомври, а през Май беше направен и първи ряз и за четвъртия. Съвместно с Royal
IHC в „МТГ-Делфин” се строи и нов, трети пореден
кораб за драгажни дейности за Dutch Dredging.

However, the EAEMDR vessels are only part of the
ships that MTG Dolphin PLC has worked on this
year. Two of those are new to company’s portfolio an oil product tanker and a bunkering tanker. Both
vessels are still in production. Additionally, the
shipyard continues its partnership with Navigation
Maritime Bulgare (Navibulgar). In June and October,
the company delivered to Navibulgar the second and,
respectively, the third vessel of a series of five tugs.
Earlier, in May a first cut was made for the fourth.
Next to that, in cooperation with the Royal IHC, a
third dredger for Dutch Dredging is being built.

В списъка с поръчките на компанията има 5 кораба,
с което капацитетът на корабостроителницата
е запълнен напълно до края на 2019 г.

At present, there are 5 ships on the company’s list
of orders, thus fully booking the capacity of the yard
by the end of 2019.

Информация и снимки: „МТГ - Делфин” АД
www.dolphin1.bg

Information and photos: MTG Dolphin PLC
www.dolphin1.bg
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„МТГ – ДЕЛФИН” АД – ТЕХНИЧЕСКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ИНВЕСТИЦИИ
MTG DOLPHIN PLC – TECHNICAL CHALLENGES
AND INVESTMENTS
Двадесет и седем годишен опит, професионализъм, успешно изпълнение на специфични корабостроителни проекти, качествено извършвани
ремонтни и преустройващи дейности, безспорна репутация на една от водещите корабостроителници в Черно и Средиземно море - така изпраща 2018 година „МТГ - Делфин” АД.
Инвестиционна политика
Основен акцент в инвестиционната политика
на компанията през 2017 и 2018 г. е са двата нови
цеха, които увеличиха капацитета на завода.

MTG DOLPHIN PLC sends off Year 2018 with already
twenty-seven years of experience, professionalism,
successful deliveries of specific shipbuilding
projects, quality repairs and retrofitting activities,
and undisputable reputation as one of the leading
shipyards in the Black Sea and the Mediterranean.
Investment policy
A major focus in the company’s investment policy in
2017 and 2018 were the two new workshops which
have increased the capacity of the Yard.
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ството на кораби със специално предназначение,
като паралелно се изпълняват няколко проекта.
•
След успешно завършения и предаден през
2017 г. 40 TBP АSD влекач „АЛКОР”, направен
по поръчка на „Параходство Български Морски
Флот” АД от Параходството подписаха
договор за още четири аналогични влекача.
Всички те са задвижвани от по два двигателя
Caterpillar 3512C, всеки с мощност 1 800 к.с. и
два спомагателни дизел генератора Caterpillar
C7.1, които им дават възможност да извършва
пристанищни и морски буксировки. „АЛИОТ” е
успешно завършен и предаден през Юни 2018 г.,

През Септември 2017 г. беше въведен в експлоатация съвременен, напълно закрит цех с тежко краново оборудване за изработка на обемни
секции, блокове и строителство на цели специализирани кораби с тегло до 1 500 т. Разгънатата му площ е над 4 000 м2, а височината 31 м.
Цехът е оборудван с четири двуредови мостови
крана - два с товароподемност от петдесет тона
и два седемдесет тонни. Машината за листов разкрой COMBIREX DX 3000 на EASB Cutting Systems
извършва плазмено и газо-кислородно рязане и се
отличава с изключително точно позициониране.

In September 2017, a modern, fully covered
workshop with heavy crane equipment for the
production of sections, blocks and construction
in full of specialized craft weighing up to 1 500 t.
was put into operation. The workshop’s built-up
area is over 4 000 m2 and its height is 31 meters.
The equipment comprises four two-line bridge
cranes - two with a capacity of fifty tons and two
– of seventy tons. In addition to that, a COMBIREX
DX 3000 cutting machine of EASB Cutting Systems
performs plasma and gas-oxygen cutting and
features extremely precise positioning.

През Януари 2018
г. беше въведен в
експлоатация и
цех за монтажни
и тръбарски дейности с разгърната застроена
площ от 1 000 м2.
Цехът е оборудван с тръбоогъващи и тръбоотрезни машини
за изработка на
тръби по изометрии и с два едноредови мостови
крана - един с товароподемност
осем тона и един
десеттонен.
И двата цеха
са изградени с ефективна вентилация и добра
осветеност, което позволява при необходимост
работният процес да е непрекъсваем.

Only five months
later, in January
2018, a workshop
for assembly and
tubing activities
with a total builtup area of 1 000
m2 was launched.
The workshop is
equipped
with
tubing and pipecutting machines
for
isometric
pipes and two
single-row bridge
cranes - one with
a capacity of eight
tonnes and one
ten-tonne.
Both workshops
are
efficiently
ventilated and well illuminated, allowing for an
uninterrupted workflow.

Корабостроителна дейност
На пълни обороти преминава цялата 2018 година
за направление „Корабостроене”. Дейността на
компанията е трайно ориентирана към строител6

Shipbuilding activity
Shipbuilding goes at full speed in 2018. The
company’s activity is permanently oriented towards
the construction of special purpose vessels, as several
projects are being carried out simultaneously.

•

а „КАСТОР” през Октомври 2018 г.
Следващите кораби от серията - „ПОЛУКС”
и „РИГЕЛ” - са в процес на постройка.
Влекачите
увеличават
спомагателния
флот на Параходство Български Морски
Флот, а технико-експлоатационните им
характеристики отговарят на най-новите
тенденции в развитието на този клас
специализирани плавателни съдове.
Маркиращият кораб „ОСЪМ”, чието предназначение е да извършва обозначаване на плавателния път по река Дунав, беше предаден на

•

•

After the successful completion and delivery in
2017 of 40 TBP ASD „ALCOR”, MTG Dolphin
signed with Navigation Maritime Bulgare
(Navibulgar) a contract for the construction of
four more tugs of the same type. All of them
are powered by two Caterpillar 3512C engines,
each with a capacity of 1 800 hp. and two
Caterpillar C7.1 auxiliary diesel generators,
allowing them to handle port and sea towage.
The second tug of the series, „ALIOTH” was
successfully completed and delivered in June
2018, and the third, „CASTOR” - in October
2018.

The fourth and the fifth vessel - „POLLUX” and
„RIGEL”, respectively, are now under construction.
Strengthening the auxiliary fleet of Navibulgar,
the tugs’ technical and operational characteristics
correspond to the latest trends in the development
of this class of specialized vessels.
The marking vessel „OSAM”, intended
to designate the Danube waterway, was
delivered on August 17, 2018. to the shipowner
- the Executive agency for exploration and
maintenance of the Danube river (EAEMDR).
This is the second ship built by MTG - Dolphin

продължи с трета поръчка. Драгата „ЛЕССЕ” е с капацитет 2 300 куб.м., дължина 85 м.
и широчина 15 м. Предназначението й е поддръжка на водни пътища и акватории, както и добив на инертни материали. Очаква се
проектът да бъде завършен в края на месец
Април 2019 г.

•
•

•

•
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17 Август 2018 г. на корабособственика - Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане
на река Дунав”. Това е вторият кораб, построен от МТГ - Делфин за Агенцията по проект
FAIRway Danube, след като през Януари 2018 г.
беше предаден катамаран, чиято цел е извършването на хидрографски проучвания в общия
българо-румънски участък на река Дунав.
През Февруари 2018 г. беше предадена лодка
за хидрографски изследвания по река Дунав.
2 750 м3 електро-дизелов бункеровчик с
азимутни движители, който се строи за
италианския
корабособственик
CIANE
S.P.A., ще обслужва акваторията на град
Генуа. Корабът е с много високо ниво на
автоматизация и се очаква да бъде управляван
само от трима души екипаж.
„БАХАМА БЛУ” e продуктов танкер,
предназнаен да превозва горива от различен
тип. Въпреки по-малките си размери и тъй
като има неограничен район на плаване,
разполага с всички системи на големите
танкери. Корабът е с дизел-електрическо
задвижване посредством два Z-движители
и подрулващо устройство в носовата
част. Снабден е с пречистваща система на
неизгорелите газове и е клас Green +.
През 2013 година по поръчка на „Dutch
Dredging” B.V. (SCR) - Холандия беше успешно
завършена и предадена първата саморазтоварваща се драга, построена в България с име
„АЛБАТРОС”. През 2015 г. тя беше последвана
от „МАХУРИ”. Успешното сътрудничество

•

•

•

•

for the Agency under the FAIRway Danube
project, after the catamaran for hydrographical
surveys in the joint Bulgarian-Romanian sector
of the Danube, which was delivered in January
2018.
In February 2018, a small boat for hydrographic
research along the Danube was delivered, again
to the EAEMDR.
Currently a 2 750 m3 electric-diesel bunkering
tanker with azimuth thrusters is being built for
the Italian shipowner CIANE S.P.A. She will serve
the city of Genoa. The ship has a very high level
of automation and is designed to be run by only
three crew members.
BAHAMA BLUE” is an oil product tanker.
Despite its size, given that it has an unrestricted
navigation notation, she is equipped with all the
systems of a large tanker. The ship is powered by
a diesel-electric drive via two Z-motors and a bow
thruster. She is equipped with an exhaust gas
purification system and classified as Green +.
In 2013, by order of Dutch Dredging B.V. (SCR)
- The Netherlands, the first trailing suction
hopper dredger „ALBATROS”, built in Bulgaria
was successfully completed and delivered. In
2015 she was followed by TSHD „MAHURY”.
MTG Dolphin’s successful cooperation with the
Netherlands continued with a third order. The
„LESSE” dredger, currently built in the Yard,
has a capacity of 2 300 cubic meters. It is 85
meters long and 15 meters wide. It is designed
to maintain sea and inland waterways, as well

Кораборемонтна дейност
2018 e динамична година и за направление „Кораборемонт”. Въпреки,
че
дейностите
са отработени и
ангажиментите
се изпълняват рутинно и в срок,
опитът на специалистите по кораборемонт беше
обогатен с извършената за първи
път дейност по
монтаж на система за преработка
на баластни води,
с перспективата
за инсталации на
множество такива системи през
2019.

as to participate in land reclamation. The project
is expected to be completed by the end of April
2019.
Ship repair activity
Year 2018 has also been a dynamic year for the
ship repair branch at MTG Dolphin. As always, the
activities have been carried out as planned and in
time. Importantly, the experience of the ship repair
specialists has been complemented with the first-

Информация и снимки:
„МТГ - Делфин” АД
www.dolphin1.bg

for-the-Yard project
for installation of
a ballast water
treatment system,
giving the prospect
for many such
installations
in
2019.
Information and photos:
MTG Dolphin PLC
www.dolphin1.bg
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ДОБРИ ПАРТНЬОРСТВА

„ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ” ЕООД С ДОГОВОР ЗА
ЕКСКЛУЗИВЕН ДИСТРИБУТОР НА ТУРСКАТА
ФИРМА OZRE DENIZCILIK ЗА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
TRANS-MAR SERVICES EOOD WILL BE THE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
OF THE TURKISH COMPANY OZRE DENIZCILIK FOR BULGARIA AND
ROMANIA
На 18 Октомври 2018 г. фирма Транс-Мар Сървисиз
подписа договор за ексклузивен дистрибутор за
България и Румъния с турската компания OZRE
DENIZCILIK.

On the 18th of October 2018, Trans-Mar Services
have signed an exclusive distributor agreement for
Bulgaria and Romania with the Turkish company
OZRE DENIZCILIK.

С подписването на този договор, Транс-Мар
Сървисиз ще може да предлага на своите клиенти
и партньори богата гама артикули за морско
оборудване, които се явяват нови за каталога на
фирмата.
Турската компания е лидер в проектирането и
производството на корабно оборудване в Турция.
Компанията разполага с редица сертификати за
качество, които са своеобразен гарант за високия
стандарт на предлаганите продукти.

With this contract, Trans-Mar Services will be able to
offer his clients and partners a wide range of items
for marine equipment that are new to the company’s
catalog.
The Turkish company is a leader in the design and
production of marine equipment in Turkey. The
company has high number of quality certificates
that guarantee the high quality of the offered
products.

Партньорството цели още създаване на
възможности за изграждане на производствени
бази на територията на България, което от
своя страна ще скъси драстично времето от
поръчката до доставката и ще направи процеса
освен бърз и качествен, така и цялостен.
Изграждането на производствени бази се
планира на по-късен етап от партньорството,
поради редица фактори в административен
аспект, но е основен приоритет за двете фирми.
За „Транс-Мар Сървисиз” ЕООД подобно
партньорство е изключително голяма стъпка
напред, защото по този начин разширява гамата
от предлаганите стоки, което превръща
фирмата в още по-надежден партньор за своите
клиенти.

The partnership also aims to create opportunities
for building production bases in Bulgaria, which will
drastically shorten the time from order to delivery
and will make the process not only fast but also with
an excellent quality.
The construction of production bases is planned at
a later stage of the partnership due to a number of
administrative factors, but it is a top priority for the
both companies.
This partnership is a great step forward for TransMar Services EOOD, because they are expanding the
range of products, making the company an even more
reliable partner for their customers.
Information and photos: Trans-Mar Services EOOD
www.trans-marservices.com

Информация и снимки: „Транс-Мар Сървисиз” ЕООД
www.trans-marservices.com
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РАЗВИТИЕ

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
ЗА РАЗВИТИЕ
CURRENT PROJECTS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
OF SHIP MACHINE - BUILDING JSCo
През 2018 година производственото натоварване
в „Корабно машиностроене” АД се запази на
добрите нива, постигнати през 2017. Годината
започна с довършване на изпълнението на договора
с „МТГ - Делфин” АД за изработка на блокове от
корпуса и надстройката за новостроящ се танкер.

In 2018 the production load at Ship Machine - Building
JSCo remained at the good levels reached in 2017.
The year started with completing the execution of the
contract with MTG Dolphin PLC for the manufacture
of hull and superstructure blocks for a newbuilding
tanker.

През първата половина на годината бяха изпълнени
и няколко поръчки за стоманени конструкции
за различни инфраструктурни проекти. Това
направление от дейността на дружеството
в последните няколко години запазва своето
значение за натоварването на производствените
мощности и осигуряването на немалка част от
приходите, въпреки чувствителното съживяване
на традиционната за „Корабно машиностроене” АД
дейност - изработка на сложно корабно оборудване.
Един от най-важните проекти, изпълнени от
завода през 2018 г., е за входна платформа и
странична корпусна врата за пътнически кораб
по поръчка на нашия стратегически клиент
TTS Marine AB, Швеция. Двете изделия работят
заедно след монтирането им на кораба - след
отварянето на платформата от нея се разгъва
стълба, която стига до нивото на отворената
врата на по-горна палуба.
Работата по този проект започна още през
миналата година, като към средата на месец
Март 2018 г. бе изпълнена основната част от
работите по конструкцията на двете изделия
и фитингите към тях. Особеностите при този
проект бяха в две направления. Първо, обемът
на работа на „Корабно машиностроене” АД
включваше и пълни функционални изпитания
на хидравличните системи на платформата
и на вратата - главни цилиндри, заключващи
цилиндри, застопоряващи цилиндри, цилиндър
на стълбата на платформата. Второ,
предназначението на платформата и вратата,
а именно за пътнически кораб, се проектира в
много по-строги изисквания към геометрията на
конструкциите и към изпълнението на схемата
на боядисване. Тези две особености направиха
проекта качествено различен от проектите за
разнообразни корабни конструкции за търговски
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кораби - люкови закрития, кърмови рампи,
палубни панели и други изделия, с които „Корабно
машиностроене” АД има богат опит.
Качественото
завършване
на
изделията,
произвеждани за първи път в България, бе възможно
и благодарение на доброто сътрудничество с
установени и нови подизпълнители на „Корабно
машиностроене” АД - „Хидравлон - 1” ЕООД, „Маяк К” ООД, „Бласт конструкшън” ЕООД, „Елтаб” ООД.

В хода на изпълнението на проекта бе
натрупан ценен опит и по-добро разбиране
за изискванията към подобен тип изделия.
Успешното приключване на поръчката разкрива
възможности за разширяване на съвместната
работа с нашия шведски клиент и в направление
на оборудване за пътнически кораби външни и вътрешни врати, платформи и
други.

In the first half of the year the company executed
also a number of orders for manufacture of steel
structures for various civil engineering projects.
This aspect of the company’s activities has retained
its importance in the last few years, contributing to
the production load and the turnover, despite the
significant increase of the volume of the traditional
activity for Ship Machine - Building JSCo, namely the
manufacture of complex ship equipment.
One of the most important projects, executed in
the plant during 2018, was for the manufacture of a
tender embarkation platform and a side shell door for
a cruise vessel under a contract with our strategic
client TTS Marine AB, Sweden. The two units
function together - after the platform is opened, the
platform’s ladder is extended reaching the level of the
open shell door one deck up.
The work under this project began last year, and
by the middle of March 2018 the main part of the
steelworks was completed. Two characteristics of
the project made it stand out. First, our scope of

works included complete testing of the hydraulic
systems of the platform and the door - main cylinders,
cleating cylinders, preventer’s cylinders, cylinder
for operating the platform’s ladder. Second, the fact
that the units are designed for a cruise vessel meant
higher requirements to the structures’ geometry
and to the execution of the painting. Those two
particularities of the project made it substantially
different from the projects for ship equipment for
commercial vessels - hatch covers, stern ramps, car
deck panels, and other units in which Ship Machine
- Building JSCo has expertise.
Meeting the high quality requirements for the units,
which are manufactured for the first time in Bulgaria,
was made possible thanks also to the good cooperation
with established and new subcontractors – Hydravlon 1 Ltd., Maiak - K Ltd., Blast Construction Ltd., Eltab Ltd.
In the course of the execution of this project we
have accumulated valuable experience and better
understanding of the requirements to such type of
equipment. The successful completion of the order
opens opportunities for extending the common
work with our Swedish client also in the field of
cruise vessel equipment - shell and internal doors,
platforms, etc.
In the end of April 2018 a new contract was signed
with TTS Marine AB - for two sets of car deck panels,
identical to the four sets delivered in 2017. The first
set under the new order was delivered in August and
the second - in the beginning of October.

В края на месец Април 2018 г. бе подписан нов
договор с TTS Marine AB - за два комплекта
палубни панели, идентични с доставените
четири комплекта през 2017 г. Първият
комплект от новата поръчка бе доставен
през месец Август, а вторият - в началото
на месец Октомври.
Продължава успешната съвместна работа
и с друг важен за фирмата клиент италианската компания Posidonia S.r.l. През
месец Май бе получена поредната поръчка за
заварени котви - 97 броя с единични тегла
от 40 до 1 900 кг.
Друг интересен действащ проект е този за
изработка на четири подвижни кранци (фендери) за плаващ кран по поръчка от Ganz Danubius
Waterkraft & Crane Kft. „Корабно машиностроене” АД
извършва изработка на стоманените конструкции
на подвижното тяло и на барабана, сборка и заварка, безразрушителен контрол и изпитания на кранците. Обемът на работа включва и изработка на
направляващите релси, които се заваряват към палубата на плаващия кран.

Ship Machine - Building JSCo continued the good
cooperation with another important client - the
Italian company Posidonia S.r.l. In May we received
the latest regular order for welded anchors - 97
anchors with unit weight ranging between 40 kg.
and 1 900 kg.
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Another interesting current project is for the
manufacture of four movable fenders for a floating crane
under order from Ganz Danubius Waterkraft & Crane
Kft. Ship Machine - Building JSCo’s works include the
manufacture of the steel structures of the movable
foundation and the drum, assembly and welding, NDT
and functional testing of the fenders. The scope of
works includes also the manufacture of the guide rails,
which are to be welded to the floating crane’s deck.
В края на месец Септември започна изпълнението
на основен ремонт на самоходен шалан „Хидротрал 01” по договор с корабособственика „Космос
шипинг” АД. След подготовката и вдигането на
шалана на стапел - което само по себе си бе сложна
операция, предвид на това, че спусковите съоръжения на „Корабно машиностроене” АД са предвидени за спуск, а не за изваждане на кораби - започна
същинският ремонт. Успешното изпълнение на
ремонта на кораба ще бъде поредното предизвикателство за „Корабно машиностроене” АД.

In the end of September began the execution of the
overhaul of the self-propelled scow „Hydrotral 01”
under contract with the shipowner Cosmos Shipping
JSCo. After the preparation of the scow and its pulling
out of the water on the slipway - an operation which
in itself was very complicated, due to the fact that the
slipways of Ship Machine - Building JSCo are designed
for launching of vessels, rather than their pulling out of
the water - the repair works started. The successful
execution of the repair of the scow will be the next
challenge for Ship Machine - Building JSCo.

За „Корабно машиностроене” АД, както и за всички компании от бранша, месец Септември 2018 г.
премина под знака на най-важното изложение за
корабния сектор - SMM в Хамбург, Германия. През
годините традиционното участие на фирмата в
изложението - със собствен щанд или като посетител - винаги е било резултатно. Това издание на
изложението не бе изключение - бяха проведени редица срещи с действащи и потенциални клиенти
и бяха обсъдени конкретни проекти за корабно оборудване, плаващи стоманобетонни съоръжения,
стоманени понтони и други. По най-актуалните
от тези проекти вече се водят преговори с реални
изгледи за довеждане до успешен край, което дава
увереност, че тенденцията за възходящо развитие в „Корабно машиностроене” АД, започнала
през 2017 г., ще се запази през тази и ще продължи
и през следващата 2019 година.

For Ship Machine - Building JSCo, as for all companies
from the shipbuilding and ship equipment branch,
September passed under the sign of the most
important exhibition for the marine industry - SMM
in Hamburg. The traditional participation of Ship
Machine - Building JSCo in this fair - as an exhibitor
or as a visitor – has always been fruitful and this
edition was not an exception. Many meetings were
conducted with current and potential clients and a
number of specific projects were discussed - for ship
equipment, floating ferroconcrete facilities, steel
pontoons and others. For the most urgent of those
projects the negotiations have already begun and
there are realistic possibilities for positive outcome,
which gives us confidence that the upward trend in
Ship Machine - Building JSCo’s activity, started in
2017, will continue in this year and in the coming
2019.

Информация и снимки: „Корабно машиностроене” АД
www.smb.bg

Information and photos: Ship Machine - Building JSCo
www.smb.bg

Обучение

Инженерите-корабостроители на
Технически университет – Варна
са с гарантирана реализация в България
Shipbuilding Engineers from Technical University of Varna
have guaranteed career in Bulgaria
През 2017 година Технически университет Варна чества 55 години от своето основаване.
Специалност
„Корабостроене”
(по-късно
„Корабостроене и морска техника” КМТ) е една
от първите. Обучението на студенти започва
през 1963 г. и се провежда единствено в ТУ Варна.
Обучението в специалност КМТ наподобява
и самата корабостроителна индустрия, с
редуващи се спадове и подеми. Имало е силни
години, със студенти в две групи по 30 човека и
такива, в които те са по-малко от 10. За тези
обаче, които са в бранша е валидно разбирането,
че … Корабостроенето е вечно като морето.

In 2017, the Technical University of Varna celebrated
55 years since its foundation. The course in Naval
Architecture (later renamed to Naval Architecture
and Marine Technology - NAMT) is one of the
first taught at the University (since 1963). TU is
still the only university in Bulgaria teaching Naval
Architecture.
The education in Naval Architecture and Marine
Technology resembles the shipbuilding industry
itself with consecutive ups and downs. There have
been strong years with 60 students and there have
been some with less than 10. The people in the
branch however know: Shipbuilding is eternal like
the sea.
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Наистина, това, което остава непроменено
през годините, е гарантираната реализация на
завършилите специалността. Всеки, който желае
може да намери своята реализация в дружествата - членове на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК).
Въпреки това, младите хора неминуемо си
задават въпроса „Защо да избера специалност
КМТ?”. Ние отговаряме на най-често
задаваните въпроси и твърдения така:
В: Сега истината е в IT-то. Корабостроенето
е „тенекеджийска работа”.
O: IT наистина е навсякъде (дори кол-центровете
се считат за IT). Знаете ли обаче, колко
математика и компютърни технологии има
в корабостроенето?
• Какво ще предпочетете, да пишете
приложения за смартфони или да пишете
софтуер с добавена реалност за визуализация
на физически процеси и явления;
• Да пишете елементи от компютърни игри
или да разработвате софтуер с 3D графика,
виртуална и добавена реалност;
• Да пишете счетоводни програми, или
програми за числено моделиране на сложни
физически
явления
и
оптимизационни
алгоритми;
• По-лесно и успешно е специалист в инженерна
област да овладее компютърните технологии, отколкото компютърен специалист да
приложи знанията си в непозната сфера.
В: Сега погледите са насочени към следване в
чужбина.
О: Основите на една инженерна специалност са
еднакви навсякъде. Най-добрата стратегия
е: „Бакалавър” - в България, а „Магистър” и
„Доктор” - може и в чужбина.
• България също не е „глуха провинция” в
занаята. Чрез програма Еразмус+ може да се
провеждат стажове и обучение в Германия и
Португалия.
В: А какво е за завършващите езикови,
математически и хуманитарни гимназии?
O: Подготовката по математика и физика в
тези училища е много сериозна и ще послужи
за лесно овладяване на фундаменталните за
инженера дисциплини;
• Всеки чужд език е огромно богатство и
предимство. В морския бизнес и наука без
английски език не може. Английският език е
четвърт образование, другата четвърт е
математика;
• Нека хуманитаристите помислят, какво е
общото между: Ной, Омир, Даниел Дефо, Жул
Верн, Джоузеф Конрад, Херман Мелвил, Джак
Лондон, Никола Вапцаров ..., Ринго Стар и
българската рок група LZ?
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In reality, what stays unchanged throughout the
years is the guaranteed career for the graduates.
Everyone who wishes can find employment in the
member - companies of the Bulgarian National
Association of Shipbuilding and Shiprepair
(BULNAS).
However, young people inevitably ask, „Why
should I choose NAMT?”. Here we answer the
most frequently asked questions and claims:
Q: Now the hit is IT. Shipbuilding is a „dirty,
sweat work”.
A: IT is really everywhere (even call-centres are
considered IT?!). Do you know, however, how
much mathematics and computer technology
are involved in shipbuilding?
• Would you prefer to write smartphone
applications, or write augmented-reality
software to visualize physical processes and
phenomena?
• Write computer games modules or develop
software with 3D graphics, virtual and
augmented reality for real objects and processes?
• Write boring accounting programs or programs
for numerical modelling of complex physical
phenomena and optimization algorithms;
• It is easier and more successful for an
engineering specialist to master computer
technology than a computer specialist to apply
his/her knowledge to a specific unknown field.
Q: Now the eyes are focused on studying
abroad.
A: The basics of an engineering discipline are the
same everywhere. The best strategy is: Bachelor
degree - in Bulgaria, and Master and/or PhD can be taken abroad;
• Bulgaria is also not a godforsaken place for the
craft. Through the Erasmus+ Program you can
study in Germany and Portugal.
Q: And what about graduates of high-schools
of languages, mathematics and humanities?
• The education in mathematics and physics in
these schools is very serious and will help to
easily master the fundamentals of engineering
disciplines;
• Every foreign language is a valuable asset.
English is the working language in maritime
business and science. English is a quarter
of the education, the other quarter being
mathematics;
• Let’s ask people of humanities what is the
common thing between: Noah, Homer, Daniel
Defoe, Jules Verne, Joseph Conrad, Herman
Melville, Jack London, Nikola Vaptsarov ...,
Ringo Starr and the Bulgarian rock band LZ?

В: То вече няма корабостроене! Всички заводи
се съсипаха! Какво може да се работи с
тази специалност?
О: Корабостроенето не е само заводи, ламарина,
заваряване, боядисване. Има още: проектиране,
изследвания, образование. И не е само кораби,
но и разнообразни морски съоръжения;
• Не е вярно, че корабостроенето не е „женска
работа”. Има завършили студентки, които
желязно строяват заводски бригади и цели
отдели;
• Съвсем не всичко е съсипано. Потърсете
в интернет и ще откриете достатъчно
информация за новостроящите се кораби във
Варна;
• Има работещи заводи, проектантски бюра и
фирми, изследователски институт към БАН
на световно ниво;
• Вече сме 21-ви век и може да се работи
дистанционно по Интернет. Във Варна има
бюра, фирми и хора, които работят така;
• И най-после: „Един корабостроител става
за всичко!”.

Q: 	There is no shipbuilding in Bulgaria anymore!
All shipyards are closed! What job can be
found with this specialty?
A: Shipbuilding is not just shipyards, sheet metal,
welding, and painting. There are also: design,
research, education. There are not only ships but
also a variety of marine structures;
• It is not true that shipbuilding is not a „woman’s
job”. There are graduated girls who successfully
lead teams and entire departments;
• Not everything is ruined. Search the Internet
and you will find enough information about the
newbuildings in Varna;
• There are working shipyards, design offices and
companies, a research institute at BAS at world
level;
• It is the 21st century and one can work form a
distance via the Internet. There are such offices,
companies and people working in Varna;
• And finally: „A naval architect can do
everything!”.

Информация и снимки: Катедра „Корабостроене, корабни
машини и механизми”, Технически университет - Варна
www2.tu-varna.bg

Information and photos: Naval Architecture and Marine
Engineering Department , Technical University of Varna
www2.tu-varna.bg
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ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ –
ОПРЕСНИТЕЛИ ЗА МОРСКА ВОДА
MADE IN BULGARIA –
MARINE RO WATERMAKERS
В средата на 2016 година към фирмата „СТИВ
Инженеринг” ООД бе създадено звеното „СТИВ
Марийн Дивижън”, като основната му цел е
проектирането и производството на морско
оборудване.
В продължение на две години е разработвана
и изпитвана серия от опреснители на морска
вода по метода на обратна осмоза с дебити
от 1 до 9 м3/ден прясна вода. След успешно
преминалите изпитания са създадени две
основни групи опреснители на морска вода модел „Sea Turtle” за нуждите на риболовни и
търговски кораби с екипаж 10-15 души и модел
„Sea Horse” за нуждите на малки ветроходни
и моторни яхти. Основното предназначение е
производство на прясна или техническа вода,
като основни или спомагателни агрегати.

Специално внимание е обърнато на използваните материали за конструкцията, основно от
неръждаема стомана висок клас. Вложените
компоненти (помпи, фитинги, вентили и др.)
са продукт на водещи европейски, американски
и японски произодители, а основният контролер и логиката за управление, филтър съдържателите и други компоненти са разработени и
18

STIV Marine Division Ltd. was established in the
middle of 2016 as a part of STIV Engineering Ltd.
It’s main purpose is the design and production of
marine equipment.
A series of sea watermakers with flowrate of 1~9
m3/per day working on reverse osmosis method
has been developed and tested for two years.
After all successful tests, two major groups of sea
watermakers were designed - „Sea Turtle” for the
needs of fishing vessels and merchant ships with a
crew of 10-15 people and „Sea Horse” for the needs
of small sailing yachts and motor yachts. The main
purpose of this equipment is to produce fresh and
technical water as a main or auxiliary equipment for
motor vessels.
Special attention is paid to the materials used for
the construction, mainly of high-grade stainless
steel. All components (pumps, fittings, valves, etc.)
are manufactured by leading European, American
and Japanese designers and its main controller and
operational logic is developed and manufactured by
STIV Marine Division Ltd.

произведени от „СТИВ Марийн Дивижън”.
Предвид на това, че не изискват допълнителна
топлинна мощност (както стадартните
изпарителни уредби), опреснителите са
гъвкаво решение за добив на вода в условия на
ход или стоянка на плавателните съдове с
ниска консумация на енергия.
Отличават сe с компактен дизайн, позволяващ
монтажа им и в помещения извън машинно
отделение, в същото време е предвидена
възможност за бързо обслужване. За основното
управление на опреснителя е предвиден
контролер следящ качеството на продукта
и контролиращ пълненето на танковете за
питейна вода. Към агрегата са предвидени
множество защити, а за претоварването по
налягане е предвидена тройна защита.
В допълнение, към стандартното оборудване е
предвидено ръчно управление, което позволява
работа на агрегата в различни аварийни ситуации,
увеличавайки живучастта на плавателния съд.
Опреснител модел „Sea Turtle” (6-9 м3/ден) бе

Taking into consideration that the reverse osmosis
units do not require additional heat output (such
as standard evaporators), they are flexible solution
for water generation of the vessels with low power
consumption.
The equipment is distinguished by a compact design
that allows the watermakers to be placed outside
the engine room, or alternative spaces. At the same
time the aggregates have very convenient and quick
service. The main watermaker controller provides
automatic quality monitoring and managing the
outlet discharge (overboard or water tank). All of
our watermakers are equipped with several levels of
protection. A remarkable triple protection system is
provided against overpressure.
Another important feature is the manual override
of the equipment, provided as a standard level of
equipment in all of our products. This allows the
unit to operate in various emergency situations,
increasing the survivability of the vessel.
The Sea Turtle (6-9 m3/day) watermaker was
successfully installed on the PATRA 3 ship,
successfully securing water needs for the crew with
reliable and faultless work.
Given the rising cost of fresh water for drinking and
technical needs, the team of STIV Marine Division
Ltd. has succeeded in creating a high-tech and
efficient product that solves this problem and the
economic return of the unit is up to two years.

монтиран успешно на моторен кораб ПАТРА 3,
като обезпечава успешно нуждите от вода за
екипажа с непретенциозна и стабилна работа.
Предвид нарастващите разходи за прясната
вода за питейни и технически нужди, екипът на
„СТИВ Марийн Дивижън” ООД е успял да създаде
високотехнологичен и ефективен продукт,
който решава този проблем, а икономическата
възвращаемост на агрегата е най-много до две
години.
Информация и снимки: „СТИВ Марийн Дивижън” ООД
www.stiv-marine.eu

Information and photos: STIV Marine Division Ltd.
www.stiv-marine.eu
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МЛАДЕЖИТЕ В ТО НА НТС – ВАРНА
YOUNG PEOPLE IN THE VARNA SCIENTIFIC AND
TECHNICAL UNIONS
На 2 Декември 2017 г. в Дом
на науката и техниката гр.Варна се състоя първата
информационна
среща,
на
която ученици и родители
от варненски училища бяха
запознати
с
идеята
на
новостартиращ
проект,
иницииран от Териториална
организация
на
научнотехнически съюзи - Варна (ТО
на НТС) за създаване на Учебнотренировъчна фирма (УТФ) от
ученици от различни гимназии
в града. Екипът се състои от 19
ученици от различни училища
ВТГ „Георги Стойков Раковски”,
НУИ „Добри Христов”, МГ „Д-р
Петър Берон”, ГПЧЕ „Йоан
Екзарх”, IV ЕГ „Фредерик ЖолиоКюри”, СУЕО „А. С. Пушкин”,
ПГЕ - Варна.
Водейки се от учебния план,
който е за професионалните
гимназии
по
икономика,
учениците, с помощта на
своите ментори, започнаха
стъпка по стъпка да предприемат действия по
учредяването на УТФ.
На 9 Януари 2018 г. в Центъра за учебнотренировъчни фирми към Министерство на
образованието и науката е регистрирана Учебнотренировъчна фирма „За бъдещето - НТС” ООД.
Фирмата осъществява дейността си в сградата
на ТО на НТС - Варна. Тя организира и предлага
услуги в сферата на професионалното обучение.
Фирмата е структурирана в следните отдели:
„Административно-управленски отдел”, „Отдел
Реклама, маркетинг и PR”, „Отдел IT”, „Организационен отдел” и „Финансово-счетоводен отдел”.
Някои от учениците са членове от 3 години на
клубовете „Млад бързописец”, „Млад предприемач”
и са участвали в предишни проекти на НТС - Варна. В днешното динамично време все по-голяма е
необходимостта от изграждане на търговски умения в младите хора, затова стартира този проект. Главната цел е да подпомогне участниците
да усвоят и придобият нови умения в различните
сфери на предприемачеството, да насърчи иновативното им мислене, както и да им предостави
възможности за по-добрата реализация в конкурентна пазарна среда.
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On December 2th 2017 in the
House of Science and Technology
- Varna, Bulgaria washeld the
first information meeting on
which students and parents
from Varna schools were
familiarized with the idea of a
forthcoming project initiated by
a Varna Scientific and Technical
Unions (VSTU) for the creation
of
an
Еducational-training
company (ETC) from students
from different high schools in
the city. The team consists of 19
students from different schools VTG „Georgi Stoykov Rakovski”,
NIH „Dobri Hristov”, MG „Dr.
Petar Beron”, „Ioan Ekzarh”, IV
„Frederick Jolio-Curie”, ESEO
„A. S. Pushkin”, PGE - Varna. The
Еducational-training company
is structured in the following
departments: „Administrativemanagement
department”,
„Advertising, marketing and PR
department”, „IT department”,
„Organizational
department”
and „Financial-accounting department”. Some of the
students are members of the Young Fast-paced typist
and Young Entrepreneur Clubs and have participated
in previous projects of VSTU. In today’s dynamic
time, there is an increasing need to build business
skills in young people, so this project started. The
main goal of the project is to help participants acquire
and acquire new skills in the different spheres of
entrepreneurship, promote their innovative thinking,
and provide them with opportunities for better
realization in a competitive market environment.
The project is realized in the period 02 December 2017
- 30 June 2018. Everyone has prepared the necessary
set of documents to apply for a job, appeared in an
interview, and then each worked out a contract of
employment and a job description. It is extremely
valuable that in the process each of them at a given
moment passes the knowledge and skills that he/she
has learned in his/her school and thus the students
have extended their knowledge and skills. Some of
the tasks were done at home, online, and at colleges
everyone informed the others what he had done - and
then discussed, argued, corrected, gave new ideas
and thus, at any moment everyone knew what the
others were doing.

Проектът се реализира в периода 02 Декември
2017 - 30 Юни 2018 г. с продължителност 60 часа.
Всеки един подготви необходимия набор от
документи за кандидатстване за работа, яви се
на интервю, след което всеки изготви трудов
договор и длъжностна характеристика.
Изключително ценното е, че в процеса на работа
всеки един от тях в даден момент предаде
знанията и уменията, които е усвоил в своето
училище и така учениците разшириха своите
познания и умения. Част от поставените задачи
се изпълняват в домашни условия, онлайн, а на
сбирките всеки информира останалите какво е
свършил - и след това се обсъжда, спори, коригира,
дават се нови идеи. т.е. във всеки един момент
всеки знаеше какво вършат останалите.
На 26 и 27 Април 2018 г. УТФ „За бъдещето - НТС”
участва в XXI Панаир на учебните предприятия
„Млад предприемач” заедно с още 120 фирми от 6
различни страни. По време на изложението
екипът беше добре организиран и всеки имаше
точно поставена задача. Там се приложиха добре
усвоените умения за водене на търговски разговор
и попълването на нужната документация,
клиентите са добре обслужени. Благодарение
на това фирмата бе отличена със следните
награди:
1. II място за комплексно представяне на учебно
предприятие;
2. III място за най-добро сътрудничество с
фирма-ментор;
3. III място в конкурс за комикс герой „Спаси
фантазия”.
Освен тези отличия, екипът получи признание
от Съвета на жените в бизнеса в България. Всеки
един от участниците получи препоръка, която
ще може да приложи в CV-то си.
На 29 Април 2018 г. в ТО на НТС се проведе ден
на отворените врати. Целта на събитието
беше да запознае гражданите, приятелите
и познатите на УТФ с дейността на учебно
тренировъчната
фирма.
Пресъздаде
се
обстановката на ТФ ФЕСТ 2018. Фирмата се
радва на голям интерес от страна на варненци.
Програмата за деня започна с презентация,
която представя цялостно фирмата. След нея
гостите имаха възможността да разгледат
щанда с рекламните материали, да се запознаят
с екипа и също така да пазаруват с дебитните
карти, предоставени им при регистрация.
На 15 Май 2018 г., в Професионална гимназия по
електротехника - Варна се състоя работна среща
между членове на УТФ „За бъдещето - НТС” ООД
и УТФ „Центрософт” ООД. Срещата започна
с разказ за сформирането на фирмата, като се
наблегна на това, че тя извършва извънучилищна

On April 26th and 27th, 2018 TFU „For the Future - VSTU”
participated in the XXI Fair of the Student Enterprises
„Youth Entrepreneur” together with another 120 companies from 6 different countries. During the fair, the
team was well-organized and everyone had an exact
assignment. There were implemented well-trained
skills for conducting business talks and completing the
necessary documentation, the clients were well served.
Thanks to this, the company has been awarded the following awards:

1. Seccond place for the complex presentation of the
training enterprise;
2. Third place for best cooperation with a mentor;
3. Tird place in comic book contest „Save the Fantasy”.
In addition to these awards, the team received
recognition from the Women’s Council of Business in
Bulgaria. Each participant receives a recommendation
that he/she can apply in his/her CV.
On April 29, 2018, a day of open doors was held at
VSTU. The purpose of the event was to familiarize the
citizens, the friends and the acquaintances of TFU
with the activity of the Education-training company.
The TFU tried to recreate the situation of TF FEST
2018. The company enjoyed great interest from the
citizens of Varna. The program of the day started with a
presentation that presents company in a comprehensive
way. After that, guests had the opportunity to view the
stand with the promotional materials, to get acquainted
with the team and also to shop with the debit cards
provided to them on registration.
On May 15, 2018, a working meeting was held at
the Vocational High School of Electrical Engineering
in Varna, between the members of the ETC „For
the Future - VSTU” Ltd. and the WTF „Centrosoft”
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образователна дейност към клубовете „Млад
предприемач” и „Млад бизнесмен” към ТО на
НТС град Варна. Имаше голям интерес от
страна на другата фирма, когато разбраха
за постиженията на УТФ на ХХI Панаир на
учебните предприятия „Млад предприемач”.
Задаваха много въпроси. Впечатлeни бяха още
повече от рекламните материали. Всички те
изпъкват с оригиналната си визия и майсторска
изработка. Освен тях има създаден уеб сайт, на
който можете да намерите информация както
за УТФ, така и за услугите, които предлага.

Ltd. The meeting started with a story about the
formation of the company, emphasizing that she is
doing extra-curricular educational activities to the
Young Entrepreneur and Young Businessmen Clubs
at the VSTU of Varna. He was very interested on the
part of the other company when they learned about
TFU achievements at the XXI Fair of the Student
Enterprises „Youth Entrepreneur”. They asked many
questions. The TFU impressed them even more
with the promotional materials. All of them stand
out with their original vision and craftsmanship. In
addition, have created a web site where you can find
information about TFU as well as the services it offer.

На 23 Юни 2018 г. се проведе Национално
изложение на младежките организации, в което
членове от екипа на УТФ „За бъдещето - НТС”
представиха Териториална организация на
научно-технически съюзи - Варна и проекта
„Учебно-тренировъчна фирма”. И на това
изложение проектът представляваше интерес
за участниците в младежката среща.

On 23 June 2018, a National Exhibition of Youth
Organization was held in which members of the
team of ETC „For the Future - VSTU” presented
Territorial Organization of Scientific and Technical
Unions - Varna and the project Training and Training
Company. And to this statement the project was of
interest to the participants in the youth meeting.

На 30 Юни 2018 г. успешно приключи първият
етап на проекта УТФ „За бъдещето - НТС” ООД
с връчването на сертификатите за отличното
представяне и препоръките от Съвета на
жените в бизнеса в България.

On 30 June 2018, successfully completed the first
stage of the ETC „For the Future - NTC” project with
the presentation of the certificates for the excellent
performance and the recommendations of the Council
of Women in Business in Bulgaria.

Информация и снимки: Териториална организация на
научно-технически съюзи - Варна
www.nts.varna-bg.org

Information and photos: Varna Scientific and Technical Unions
www.nts.varna-bg.org

2 750 м3 електро-дизелов бункеровчик, построен
от „МТГ - Делфин” АД

2 750 m3 electric-diesel bunkering tanker, build by
MTG Dolphin PLC

(Информация и снимка: „МТГ - Делфин” АД, www.dolphin1.bg)

(Information and photo: MTG Dolphin PLC, www.dolphin1.bg)
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представяме ви

Ние сме фирма с богат опит, ориентирана
в производството и търговията на едро и
дребно с морски технически стоки, водеща
компания в корабното снабдяване. Началото ни
бе през 2006 година в град Варна, когато поехме
предизвикателството да предлагаме качествени
услуги по българското крайбрежие. Ето защо
първите ни стъпки бяха да измислим наша
собствена концепция за развитие с установени
принципи на работа. Резултатите не закъсняха и
днес, 12 години по-късно, нашата фирма изпълнява
успешен курс по цялото Западно Черноморско
крайбрежие и е еталон за професионализъм.
Още от самото начало с цел да достигнем до по-бърз
контакт с нашите клиенти, ние създадохме магазин за морски технически стоки, като заложихме
на сигурни дистрибутори и реализирахме успешни
контакти с местни и чуждестранни производители. Това е от изключителна важност за нас, защото поддържането на разнообразна стока в нашите
складове обуславя по-бърза реакция и по-ниски предлагани цени. Поставихме си за цел да изградим екип,
който да бъде достатъчно обучен и да предоставя
адекватна помощ, да създадем колело от принципи,
които да ни помагат в работата.
Първата опорна точка в нашето колело от
ценности е основополагаща и тя е насочена
към УДОВОЛСТВИЕТО от работата ни. Това
неминуемо води до КАЧЕСТВО на работния процес
и подобряване механизмите на клиентски връзки.
КАЧЕСТВОТО на предоставената услуга затвърди нашите позиции и ни помогна да изградим
така нужното ни КЛИЕНТСКО ДОВЕРИЕ, без което не можем. Това ни амбицира и насърчава да
бъдем все по-добри и по-добри.
Така вече 12 години все по-уверено градим нашето
колело на УСПЕХА и стигнахме до неговия център
– там където намираме перфектния баланс между

We are a company with a vast experience, engaged
in the production, wholesale and retail of marine
technical goods, with a narrow focus in shipping
industry especially on ship supply. It all started
in 2006 in Varna, where we took the challenge of
offering quality services along the Bulgarian coast.
Therefore, our first steps were to invent our own
development concept with established principles
of work and development. The results did not take
long. Today, 12 years later, our company runs a
successful route along the West Black Sea coast and
is a benchmark for professionalism.
From the very beginning, in order to get to a
quicker contact with our customers, we created a
marine technical goods store by relying on secure
distributors and having established successful
contacts with local and foreign manufacturers. This
is of utmost importance to us, because keeping a
variety of goods in our warehouses leads to a faster
response and lower prices. We set ourselves the
goal of building a team that will be trained enough
to provide adequate help, create a set of principles
which will help us in our work.
The first point of reference in our wheel of values is
fundamental and it is related to the SATISFACTION
of our work. This inevitably leads to the QUALITY
of the workflow and improvement of the customer
relationship mechanisms.
THE QUALITY of the service rendered fortified our
position and helped us build our clients TRUST,
which is quite essential for us. This encourages and
incites us to be even better and better.
Thus, for 12 years we’ve been building our SUCCESS
wheel and reached its very center - where we locate
the perfect balance of TIME and costs. Where we
save your TIME and money, we provide QUALITY,
and win your TRUST that we most need to push
forward.
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ВРЕМЕ и разходи. Там където пестим вашето ВРЕМЕ и вашите пари, предоставяме КАЧЕСТВОТО,
а от вас получаваме ДОВЕРИЕТО, което ни е найнужно, за да продължим в развитието си напред.
Познаването на нуждите на клиентите е
задължително условие за работа, а експресната
и безпроблемна доставка на необходимите
продукти и услуги се превърна в основна кауза на

Recognizing customer needs is a mandatory
prerequisite for work, and the express and seamless
delivery of the products and services required has
become a real mission of our company. This has
helped us to grow and in 2013 we opened an office in
port Constanta, Romania. Overspreading the main
Romanian ports has become our target because we
knew we were already prepared to expand outside
the Bulgarian border.

снабдители – OCEAN и международната
асоциация на корабните снабдители – ISSA.
 През 2011 г. бяхме приети за членове в Българския съюз за митническо и външнотърговско
обслужване – БСМВО. Малко след това получихме официалния сертификат за лицензиран
митнически агент от Агенция „МИТНИЦИ”
към Министерството на финансите.
 През 2016 г. бяхме приети за членове на
International Marine Purchasing Association.
 През Февруари 2018 г. станахме членове
на Българска национална асоциация по
корабостроене и кораборемонт – БНАКК.
Екип
За успешното развитие на всеки един бизнес
е необходим добър екип. А един екип се развива
като такъв във времето и в течение на
работата. Транс-Мар Сървисиз може да се
похвали с експерти от висок ранг, които са
част от компанията от създаването й до днес.
Това само по себе си е доказателство за това, че
работата на всеки от тях е призвание и кауза.
Традиция на фирмата е всяка година да разраства екипа си и 2018 г. не прави изключение. ТрансМар Сървисиз обогати своя състав с мотивирани
и успешни в своята област експерти. Така вече
фирмата разполага с екип от 13 човека.

нашата фирма. Това ни помогна да се разраснем
и през 2013 година да създадем офис в порт
Констанца, Румъния. Обхващането на основните
румънски пристанища се превърна в наша цел,
защото знаехме, че сме достатъчно готови, за
да излезем от границите на България.
В нашата фирма сме забранили да казваме: Ние
знаем всичко! Защото никой не е перфектен!
Всеки ден се оглеждаме за нови възможности,
нови познания. С времето научихме, че за
успешния и устойчив бизнес от изключително
значение е постоянното самоусъвършенстване
и надскачане на собствените възможности. По
тази причина се стремим винаги да сме на ниво
и да не правим компромиси с качеството.
Компанията ни получи признание и с приема в редица високоуважавани браншови Асоциации и Съюзи:
 През 2009 г. станахме част от Българската
асоциация на корабните снабдители – БАКС.
Вследствие на това бяхме поканени за членство
и в европейската асоциация на корабните
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Here in the company we are trying to stay away from:
„We know everything!” Because nobody is perfect! Every
day we are seek for new opportunities, new knowledge.
Over time, we have learned that a successful and sustainable business requires constant improvement and
expanding our abilities. That is why we strive to always
operate on a high level and not to compromise on quality.
We obtained another recognition by being accepted
in a multiple highly respected Associations
and Unions. We are honored to be part of such
internationally recognized organizations:
 In 2009 we became part of the Bulgarian Ship
Suppliers Association - BSSA. As a result, we were
also invited to join the European Ship Suppliers
Association - OCEAN and the International Ship
Suppliers Association - ISSA.
 In 2011, we were accepted in the Bulgarian Union
for Customs and Foreign Trade Service. Shortly
thereafter, we received the official certificate
for a Licensed Customs Agent by the Customs
Agency at the Ministry of Finance.
 In the first days of January 2016, we were

Сергей Сепорян, Управител – благодарение
на дългогодишната си работа като помощниккапитан на търговски и товарни кораби, познава
в детайли нуждите на корабния бранш. Основава
компанията Транс-Мар Сървисиз през 2006
г. именно с идеята опитът му да го насочва в
предлагането на богато разнообразие от морски
технически стоки, качествени иновативни
услуги и продукти.
С основаването на Транс-Мар Сървисиз г-н
Серопян цели и създаване на експертна работна
среда. Голяма част от екипа му е с него от
създаването на компанията до днес, като 12
години по-късно, фирмата изпълнява успешен
курс по цялото Западно Черноморско крайбрежие
и е еталон за професионализъм.

enrolled as members of the International Marine
Purchasing Association
 In February 2018 we became a member of the
Bulgarian National Association of Shipbuilding
and Shiprepair.
Team
A good team is needed for the successful development
of each business. And one team evolves as such in
the course of time and in the course of work. TransMar Services can boast of high-level experts who
have been part of the company since its establishing
and until now. This in itself is a proof that the work
of each of them is a vocation and a cause.
The company’s tradition is to grow every year and
2018 is no exception. Trans-Mar Services has enriched
its staff with motivated and successful experts in its
field. The company already has a team of 13 people.
Sergey Seropyan, Manager – thanks to his longtime job as an assistant captain in merchant and
cargo ships, he knows in detail the needs of the shipbuilding industry. He founded the company TransMar Services in 2006 with the idea his experience to
lead him into offering a wide variety of marine technical goods, quality innovative services and products.
With the establishment of Trans-Mar Services Mr.
Seropyan aims to create an expert working environment.
A large part of his team has been with him since the
establishment of the company until today, and 12 years
later, the company runs a successful course across the
West Black Sea coast and is a standard of professionalism.
Here is also a part of the SERVICES and PRODUCTS
we offer to our clients and partners:
Technical supply
Since the very first settlement of the company, our
most important priority has always been to be a
leading and constantly growing merchant of marine
technical goods.
 Currently, we are the largest and most diverse
warehouse for marine technical goods not only
in Bulgaria, but also in Romania - we maintain
over 1 300 items in stock. This makes us one of
the largest suppliers in the Black Sea region.
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Ето и част от УСЛУГИТЕ и ПРОДУКТИТЕ, които
предлагаме на своите клиенти и партньори:
Mорски технически стоки
 Към момента сме най-големият и разнообразен
склад за морски технически стоки не само в България, а и в Румъния – поддържаме налични над 1
300 артикула. Това ни превръща в един от найголемите доставчици в Черноморския регион.
 Компанията може да предостави всички видове
аксесоари и навигационно оборудване, въжета,
канцеларски материали, инструменти, лагери
и т.н. Продуктите се доставят на място по
избор на клиента, в удобен за него ден и час. Нашите продуктови мениджъри ежедневно тестват и оценяват качеството на доставените
съоръжения и инструменти, за да можем да гарантираме безпроблемната им експлоатация.
 В обхвата на доставяните от нас артикули
попадат още от битови материали и
консумативи до резервни части.
 Транс-Мар Сървисиз може да достави и
пълна гама от морски химикали с марка
STARMARINE, CHEMO & SEAWOLF.
 Като допълнителна услуга компанията
предлага
разнообразие
от
кухненско
оборудване, хигиенни почистващи материали
и консумативи, работно облекло и постелъчно
бельо. Нашата продуктова гама варира в
богат избор от цветове и размери. Доставяме
пълна гама електрическо оборудване както
на 220V, 60Hz така и на 110V, 60Hz.
Производство на пилотски и щормови
евакуационни въжени трапове

 The company is able to provide all kinds of
accessories and navigation equipment, mooring
ropes, stationery, consumables, tools, bearings,
etc. The products are delivered at a location
designated by the customer at a convenient time
and day. Our product managers test and evaluate
the quality of the delivered facilities and tools on
a daily basis so that we can ensure their troublefree operation.

 We supply a range of articles that includes
household materials, deck tools and spare parts
for machinery.
 Trans-Mar Services can supply a full range
of marine chemicals under the brand
STARMARINE, CHEMO & SEAWOLF.

As an additional service, the
company offers a variety of kitchen
equipment and cabin stores, clothing and
linen. Our products vary in an extensive
range of colors and sizes. We can also
supply electrical equipment 110V/220V,
50/60Hz.
Manufacture of pilot and embarkation
rope ladders
Since November 2012, Trans-Mar Services
has been certified by the Russian
Maritime Register of Shipping for the
production of pilot and embarkation
rope ladders, as well as for testing and
subsequent certification of the fitness of
the ladders. In the beginning of 2018, we
successfully completed our certification
by the European Agency for Inspection
and Certification, and we already have
MED Certificates for the production of
our ladders. We also went through the
process of recertification with the Russian
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От месец Ноември 2012 година Транс-Мар
Сървисиз е сертифицирана от Руски морски
корабен регистър във връзка с производство
на пилотски и щормови евакуационни въжени
трапове, както и за изпитание и последващо
сертифициране на годността на траповете.
В началото на 2018 година успешно завършихме
сертификация от Европейската агенция за
инспекция и сертификация, и вече притежаваме
MED сертификати за изработката на
предлаганите от нас трапове. Наред с това
преминахме и процеса на пресертификация от
Руски морски корабен регистър за следващия
петгодишен период.
Дизайнът на траповете е резултат от
многогодишен опит в тази област, взимайки
под внимание регулациите на международните
морски конвенции и безопасността на крайния
потребител. Всички трапове се произвеждат
според специфичните изисквания на клиентите
и се доставят по целия свят.
Нашите
трапове
се
изработват
от
сертифицирани качествени материали и са
снабдени с:
– Уникален сериен номер;
– Сертификат от производителя със същия
сериен номер;
– Ръководство за употреба.
POD – принтиране на карти
Отпечатване при поискване (POD) е технология,
както и бизнес процес, при който се принтират
карти веднага при получаване на поръчка, позволявайки принтирането на единични или малки
количества за кратък период от време. За да
се произведе POD карта, се изискват файлове с
кодирани данни за картата, базирани на облак
от обновената база данни на Адмиралтейството. Тези подсигурени данни гарантират, че
няма манипулация на размера и съдържанието.
След това картите се принтират на принтер,
одобрен от Адмиралтейството, както и на
хартия, осигурена от него. Изрязването също
трябва да отговаря на спецификациите, препоръчани от него.
Услугата POD ни позволява да скъсим
драстично времето за доставка, осигурявайки
на нашите клиенти уникалната възможност
да получат високо надеждни и точни карти
от Британското Адмиралтейство, като по
този начин изпълняваме нашата мисия да
запазим безопасността на корабоплаването.
Мениджмънт и поддръжка
на корабната литература
Транс-Мар Сървисиз предлага управлението и
поддръжката на корабната литература, като
осигурява лесен и гъвкав начин, чрез който се
гарантира, че картите и публикациите на

Maritime Register of Shipping for the next five-year
period.
Rope Ladder design is the result of many years of
experience in this area, leading into the regulations
and safety of the end user. All Pilot or Embarkation
Ladders are manufactured based on the specific
customer requirements and are delivered
worldwide.
Our ladders are made of materials with certified
quality and are equipped with:
– Unique serial number;
– Manufacturer’s certificate with the same serial
number;
– Instructions for use.
POD – chart printing

Print-On-Demand (POD) is a technology, as well as
a business process, ensuring the printing of chart`s
upon receipt of the order, allowing printing of
single or small quantities for a short period of time.
To produce a POD chart, cloud-based encrypted
chart data files are received upon request from the
updated Admiralty database. These secured data
ensure that there is no manipulation of size and
content. The charts are then printed on a printer
approved by the Admiralty, as well as on paper
provided by the latter. Cutting should also meet the
specifications recommended by the Admiralty.
The POD service allows us to shorten delivery
time drastically, providing our customers with the
unique opportunity to obtain highly reliable and
accurate chart`s from the British Admiralty. Thus
we fulfill our mission of preserving the safety of
navigation and life.
Charts & Publication Outfit
Management Service
Trans-Mar
Services
offers
ship
literature
management and maintenance, this providing an
easy and flexible way to ensure that the ship’s charts
and publications always comply with IMO and
SOLAS requirements and regulations. The system
can be customized to suit your ship’s requirements.
Our established distribution network reduces
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кораба винаги съответстват на изискванията
и регламентите на IMO и SOLAS.
Системата може да бъде персонализирана
така, че да отговаря на изискванията на вашия
кораб. Изградената ни дистрибуторска мрежа
намалява транспортните разходи и времето за
доставка. Услугата за управление на корабната
литература се предоставя на нашите клиенти
БЕЗПЛАТНО.
Имаме различни опции за доставка, които
зависят изцяло от интересите на нашите
клиенти.
Предоставяме на нашите клиенти да определят
сами честотата на доставките.

transport costs and delivery terms. The Charts &
Publication Outfit Management Service is provided
to our customers FREE OF CHARGE.
We offer different delivery options:
– Delivery to headquarters;
– Direct delivery to every ship.
We provide our customers with the opportunity to
determine the frequency of deliveries themselves.
We offer multiple cargo packages, including:
– Courier;
– Air transport;
– Road transport;
– Local delivery.

Услуги с CNC плотер

Services using a CNC plotter

Корабно хранително снабдяване и кетъринг
Транс-Мар Сървисиз предлага богато разнообразие от храни и напитки за доставка и снабдяване на кораби. За своите български и чуждестранни клиенти ежедневно гарантираме
бързата доставка на пресни продукти с
високо качество, свеж външен вид и дълъг срок на годност. Освен че работим
с местни доставчици, внасяме над 80
артикула, нетрадиционни за българския
пазар. Основната ни цел е да предложим
максимално голямо разнообразие от артикули, които да направят пътуването
ви с вкус на петзвездно изживяване. За
да се чувстват нашите клиенти максимално удовлетворени предлагаме кетъринг услуги:
А/ Кетъринг в местни пристанища
(изпълняваме специално разработено
меню за членовете на екипажа и сервирано
в желан от тях час на борда на кораба);
Б/ Кетъринг в чужди пристанища
(организираме доставка на хранително
снабдяване по желан от екипажа
списък с продукти при цени и условия
одобрени и удовлетворяващи капитана и
корабособственика).

От месец Юни 2018 г., компанията разполага с
CNC 3D плотер. Плотерът работи с плоскости
от дърво, MDF, метал, пластмаса, полиамид,
полипропилен, тефлон на листи, гума (натурална,
маслоустойчива и армирана), обикновен и
маслоустойчив клингирит, графитен, армиран
клингирит.
Машината разполага с възможност за работа
по технически чертежи, получени от клиента
в електронен вариант с високата скорост и
точност на работа.
Транс-Мар Сървисиз разполага с експерти, които
могат да предложат технологични решения по
постъпили специфични запитвания от клиенти
за качественото изпълнение на техните
поръчки.

Since June 2018 the company has a CNC 3D plotter.
The plotter works with wood, MDF, metal, plastic,
polyamide, polypropylene, PTFE sheets, rubber
(natural, oil resistant and reinforced), plain and oilresistant gasket joint sheets, graphite and reinforced
gasket joint sheet.
The machine has the ability to work based on
technical drawings received from the customer
in an electronic form, where the high speed and
accuracy of operation guarantee fast and qualitative
execution of the orders. Trans-Mar Services has
experts who can offer technological solutions to any
specific inquiries from customers for the quality
performance of their orders.

Митнически и спедиторски услуги
Ние сме член на Българския съюз за митническо
и външнотърговско обслужване, както и
сертифициран митнически агент. Предлагаме
на своите клиенти професионални митнически
услуги, спедиция и логистика, както и услугата
„складов хъб”. Тя позволява на нашите клиенти да
изпращат и насочват пратки за техните кораби
от всички краища на света до нашия склад. Ние
ги съхраняваме до момента на пристигане на
техния кораб в някое от пристанищата, които
обслужваме, след което доставяме пратките на
борда на кораба. В случай, че плавателният съд
промени дестинацията си, ние уреждаме всички
формалности, за да изпратим корабните части
„транзит” до следващия удобен порт.
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Catering of food and beverages
Trans-Mar Services delivers and provides a wide
variety of food and beverages for ships. For our
Bulgarian and foreign customers, we guarantee
daily fast delivery of fresh products of high quality,
fresh appearance and long shelf life. In addition to
working with local suppliers, we import over 80
items, not traditional for the Bulgarian market. Our
main goal is to offer the widest variety of items so
as to ensure that your trip tastes like a five-star
experience.
In order our customers to feel utterly satisfied we
offer Catering services:
A/ Catering in local ports (We have a specially
developed menu for crew members and served at
the desired time on board of the ship);
B/ Catering to foreign ports (We organize a delivery
of food supplies according to the crew’s requested
list of products at prices and conditions approved
satisfying the Captain and the Shipowner).

Customs and forwarding services
We are a member of the Bulgarian Union for
Customs and Foreign Trade Service, as well as a
Certified Customs Agent. We offer our customers
professional customs services, forwarding and
logistics, as well as the opportunity to use us as
a „WAREHOUSE HUB”. It allows our customers to
send and forward shipments for their ships from
all over the world to our warehouse. We keep them
until the arrival of their ship in one of the ports we
serve, and then deliver the shipments on board. If
the vessel changes its destination, we arrange all
formalities to send the ship parts „transit” to the
next convenient port.
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Европейски Проекти
Транс-Мар
Сървисиз
следва
закономерен
път на развитие, изграждайки стабилни
връзки със своите колеги. През Октомври
2017 г., в партньорство с гръцката компания
Global Navigation Solutions SA стартирахме
изпълнението на административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура
чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001
„Транснационални и дунавски партньорства за
заетост и растеж”.
Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца,
с начална дата на изпълнение: 17.10.2017 г. и
крайна дата: 17.12.2018 г.
Oбщата стойност на проекта е 195 532,31 лв.,
от които размера на европейското финансиране
е на стойност 185 755,69 лева, а стойността на
националното финансиране е в размер на 9 776,62
лв.
Основата на проекта, обединява усилията на
двете компании за работа на принципа: „Даваме
опит – черпим опит”. Проектът създава ползотворно и полезно сътрудничество по отношение
на пазар на труда и качеството на работните места, насърчаване на транснационалното
партньорство по отношение на модели за увеличаване броя на обхванатите заети, а също подобряване на организацията и условията на труд;
приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

European projects
Trans-Mar
Services
follows
a
substantial
development path, building solid relationships
with its colleagues. On 17 October 2017 TransMar Services EOOD, partnering with the Greek
company Global Navigation Solutions SA, started
the implementation of an administrative contract
for the provision of financial aid under the
„Human Resources Development” Operational
Programme 2014-2020, project selection procedure
BG05M9OP001-4.001 „Transnational and Danube
Partnerships for Employment and Growth”.
The implementation period of the project is 14
months, commencing on 17.10.2017 and ending on
17.12.2018.
The total project value is BGN 195,532.31, of which
the European financing amounts to BGN 185,755.69
and the national financing - BGN 9,776.62.
The basis of the project unites the efforts of the two
companies on the principle: „We give experience we gain experience”.
The project creates fruitful and useful cooperation
in the following areas: labor market and job quality;
promoting transnational partnerships in terms of
models for increasing the number of employees,
as well as improving labour organization and
conditions, adaptation of workers, enterprises and
entrepreneurs to change.

Expo Shipping – Istanbul March 2018;
Poseidonia 2018 – Athens 04.06.2018 – 08.06.2018;
Istanbul Brokerage Dinner – Istanbul 29.08.2018;
IMPA event – London 10.09.2018 – 12.09.2018 –
където бе представена новата корпоративна
визия на компанията, която ще се налага и
през 2019 г.

–
–
–
–

Expo Shipping - Istanbul March 2018;
Poseidonia 2018 - Athens 04.06.2018 - 08.06.2018;
Istanbul Brokerage Dinner - Istanbul 29.08.2018;
IMPA event - London 10.09.2018 - 12.09.2018 where the new corporate vision of the company
was introduced, which will be imposed in 2019.

Транс Мар Сървисиз бранд бук

Trans-Mar Services brand book:

Транс Мар Сървисиз каталог

Trans-Mar Services catalog

Exhibitions and events that representatives
of Trans-Mar Services visited in 2018

Изложения и събития, които
представители на Транс-Мар Сървисиз
посетиха през 2018 година
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Разширяване автопарка на компанията

Trans-Mar Services with a new addition to their autopark

ДОБРИ ПАРТНЬОРСТВА

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
ПО-СИЛНО ЗАЕДНО!
INTERNATIONAL COOPERATION STRONGER TOGETHER!

По повод разширяване на своята дейност и
засилените доставки за местни и чуждестранни
клиенти, Транс-Мар Сървисиз закупи нов камион в
своя автопарк. Камионът се явява тринадесетия
член на авто-семейството на фирмата.
Със закупуването на този камион се цели още покачествено и бързо обслужване на клиентите на
Транс-Мар Сървисиз и акуратност при изпълнение
на възложените доставки. С всеки нов автомобил
се повишава скоростта и обема на доставките
като се намалява времето за реакция от получаване на заявката до изпълнението й.
Камионът е с товаро-вместимост 3,5 тона, което прави големите доставки към клиентите много по-лесни, удобни и бързи. Електро-хидравличният борд на каросерията и товароподемността
й до 750 кг. дават възможност за много по-бързи
темпове при товаро-разтоварните дейности.
Какво очаква компания Транс-Мар Сървисиз
през 2019 година
Транс-Мар Сървисиз планира строеж на нова собствена складова база в покрайнините на град Варна. Планираната първата копка е през първото тримесечие
на 2019 година. Теренът е на площ от 6 175 м2, като е
планирано новата база на компанията да бъде с разгърната площ около 3 000 м2. По проект е заложено изграждане на складови помещения с РЗП около 2 500 м2
и офис сграда от 600 м2. Проектът на сградите е с
европейско качество на дизайна и строителството.
Новата база ще гарантира спокойното складиране и
опериране в ежедневната работа на експертите на
Транс-Мар Сървисиз за следващото десетилетие.
Свържете се с нас:
www.trans-marservices.com
Информация и снимки: „Транс-Мар Сървисиз” ЕООД
www.trans-marservices.com
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On the occasion of expanding its activities and
increased supply to local and foreign customers,
Trans-Mar Services purchased a new RENAULT
MASTER. The truck is the thirteenth member of the
Trans-Mar Services auto-family.
The purchase of this truck aims for a better and
faster service towards the customers of Trans-Mar
Services as well as accuracy in the execution of the
assigned supplies. With each new vehicle, the speed
and volume of deliveries are increased by reducing
the response time from receiving the order to its final
destination.
The truck has a load capacity of 3,5 tons, making large
deliveries to customers much easier, more convenient
and faster. The electro-hydraulic body board and its
750 kg. load capacity allow for much faster loading
and unloading operations.

Фирма „Хидравлон-1” ЕООД отчита значително
развитие в партньорските отношения с
гръцката „Адамс хидравликс”. Споразуменията
между двете компании предвиждат взаимнa
помощ и представляване на територията на
двете държави и региона. Сътрудничеството e
осигурило достъп до множеството складове на
фирмата по света поддържащи изключително
богато разнообразие от хидравлични елементи
за корабно оборудване като помпи, мотори,
ремонтни комплекти, потопяеми помпи за
танкери, винчове и т.н.

Hydravlon-1
has
indicated
a
significant
development in its relationships with the Greek
„Adams Hydraulics”. The agreements between the
two companies provides for mutual assistance and
representation on the territory of the two countries
and the region. The cooperation has allowed the
company access to multiple warehouses around the
world, which maintain a rich variety of hydraulic
components for ship equipment such as pumps,
motors, repair kits, submersible tank pumps,
winches, tanks, etc.

What does Trans-Mar Services
expect in 2019?
Trans-Mar Services plans to build a new own
warehouse base in the outskirts of Varna. The planned
first construction works are in the first quarter of 2019.
The plot has an area of 6 175 m2 and it is planned that
the new base of the company will be with an area of
about 3 000 m2. The project envisages the construction
of warehouses with a total built-up area of about
2 500 m2 and an office building of 600 m2. The project
of the buildings has a European quality of the design
and construction. The new base will ensure smooth
storage and operation in the day-to-day work of TransMar Services experts for the next decade.
Contact whit us:
www.trans-marservices.com
Information and photos: Trans-Mar Services EOOD
www.trans-marservices.com
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„Хидравлон-1” осигурява сервизно обслужване
и ремонт на корабно хидравлично оборудване в
региона на Черноморските пристанища Варна,
Бургас, Констанца и др. Двете компании вече
са реализирали няколко съвместни проекта,
включително ремонт на палубни кранове,
рулева машина, котвено-вързални винчове и
др., както и подмяна на хидравлични маркучи.
Международното сътрудничество е ключова
крачка в развитието на фирмата и излизането
на нови чуждестранни пазари.
От своя страна, продуктовото разнообразие
поддържано на склад ще означава за „Хидравлон-1” много по-голяма гъвкавост в предлаганите решения и значително по-бърза реакция при
доставката на резервни части и оборудване.

Hydravlon-1 provides servicing and repair of marine
hydraulic equipment in the region of the Black Sea
ports of Varna, Bourgas, Constanta and others. The
two companies already have done together several
projects, including repairs on Deck Cranes, Steering
gear, Mooring/Anchor Winches, etc., as well as
replacements of Hydraulic Hoses. The established
international collaboration is a key step in the
development of the company and it’s positioning in
new markets abroad.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
„БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” ЕАД
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF BULGARIAN REGISTER
OF SHIPPING EAD

On the other hand, the diversity of products on stock
for Hydravlon-1 means a lot more flexibility in the
offered hydraulic solutions and a significantly faster
response when delivering hydraulic components and
spare parts.

Съчетавайки годините си опит в предлагането
на специализирани решения за хидравлични
системи на българския и гръцкия пазари, заедно
двете фирми ще могат да осигурят техническа
подкрепа в по-широк мащаб и да споделят ноухау, затвърждавайки своите водещи позиции.

By combining their long years of experience in offering
specialized solutions for Hydraulic Systems within
the Bulgarian and Greek markets, together both
companies will be able to provide technical support on
a wider scale and benefit from each-other’s know-how,
fortifying and strengthening their leading positions.

Информация и снимки: „Хидравлон-1” ЕООД
www.hydravlon.com

Information and photos: Hydravlon-1 EOOD
www.hydravlon.com
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Развитие

The Bulgarian Register of Shipping EAD registered a
significant development in 2018 in its activity related
to inspections of small vessels under the Bulgarian
flag.
In December 2016 a contract was signed between
Executive Agency „Maritime administration” and
The „Bulgarian Register of Shipping” EAD by which
the Administration delegated rights to the Registry
and provided the opportunity to perform periodic
and initial inspections of unconventional vessels.
The cooperation between the two organizations is

„Български Корабен Регистър” ЕАД отчита
значително развитие през 2018 година в
дейността си свързана с прегледи на малки
плавателни съдове под български флаг.
През месец Декември 2016 г. се подписа договор
между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и „Български Корабен Регистър” ЕАД, с
който Администрацията делегира права на Регистъра и предостави възможност да извършва
периодични и първоначални проверки на неконвенционалните плавателни съдове. Сътрудничеството между двете организации е с цел да се
облекчи работата на Администрацията, да се
предложи алтернатива на клиентите и подобри
качеството на услугата.
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Екипът на Български Корабен Регистър е от опитни специалисти, които винаги са в услуга на
клиента и съдействат за гладкото протичане на
проверките. Политиката на Дружеството е ориентирана към клиента и съобразена с неговите
нужди по отношение на времето, когато желае
да бъде извършен прегледа, като същевременно с
това се съобразява и с графиците изготвени от
Дирекциите на Изпълнителна агенция „Морска
администрация” във Варна и Бургас.
По силата на Договора от 2016 година Български
Корабен Регистър е упълномощен също да съгласува техническа документация във връзка със
строеж, преустройство и модификация на малки плавателни съдове; да извършва технически
надзор по време на строежа; да извършва оценка
на състоянието на съществуващи съдове; да извършва измерване на дебелини на корпусни конструкции на плавателни съдове; да извършва измерване на тонажа на морски кораби.
Обсъждат се промени в нормативната база
свързана с малките плавателни съдове, които
ще бъдат в полза на корабособствениците и
ще позволят на Български Корабен Регистър да
извършва допълнителни услуги в облекчение на
клиентите.
Информация и снимки: „Български Корабен Регистър” ЕАД
www.bkrclass.org

to ease the work of the Administration, to offer an
alternative to customers and to improve the quality
of the service.
The team of the Bulgarian Register of Shipping is from
experienced specialists who are always in the service
of the client and contribute to the smooth running
of the inspections. The Company’s policy is client
oriented and tailored to its needs in terms of the time
it wishes to carry out the surveys, while taking into
account the timetables prepared by the Executive
Agency „Maritime administration” Directorates in
Varna and Burgas.
By virtue of the 2016 Treaty, Bulgarian Register
of Shipping is also authorized to approve
technical documentation in connection with the
construction, conversion and modification of small
craft; to perform technical supervision during the
construction; to assess the condition of existing
vessels; to measure the thickness of hull structures
of vessels; to carry out tonnage measurement of
seagoing ships.
Changes in the legislation on small vessels are being
discussed, which will be in favor of Shipowners
and will allow the Bulgarian Register of Shipping to
provide additional services to relieve customers.
Information and photos: Bulgarian Register of Shipping EAD
www.bkrclass.org

Двата кораба са построени по правилата и
под наблюдението на Бюро Веритас. „АЛИОТ”
и „КАСТОР” са идентични - с дължина 27,6 м.,
широчина 10 м., газене 3,95 м. и задвижвани
от два двигателя Caterpillar, всеки от които
с мощност 1 800 к.с. Влекачите разполагат и с
две въртящи се колонки с винтове в дюзи, което
им дава възможност да извършват маневри
и при трудни за други влекачи условия. Имат
неограничен район на плаване.

The two ships are identical and satisfy all applicable
rules of Bureau Veritas. Both have an overall length
of 27,6 m. with a beam of 10 m. and a draft of
3,95 m. The main propulsion is comprised of two
Caterpillar engines, each with a capacity of 1 800
hp, driving two rotating Azipod Drives. This allows
the ships to manoeuvre even in hard conditions
both port and sea towage, having unrestricted
navigation class notation.

НОВИ ПРОЕКТИ

ДВА НОВИ ВЛЕКАЧА ЗА „ПАРАХОДСТВО
БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” АД,
ПОСТРОЕНИ ОТ „МТГ – ДЕЛФИН” АД
TWO NEW TUGBOATS FOR NAVIGATION MARITIME BULGARE
BUILT BY MTG DOLPHIN PLC
През месец Юни и през месец Октомври ККЗ „МТГ Делфин” АД достави два влекача за пристанищни
и морски буксировки на „Параходство Български
Морски Флот” АД.
Церемонията по именуването на първия от
двата плавателни съда се състоя на 29 Юни
2018 г. на Морска гара - Варна. Наречен „АЛИОТ”,
корабът носи името на най-ярката звезда в
съзвездието Голямата мечка. На 26 Октомври
своето име получи и втория влекач - „КАСТОР”.
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In June and October of this year MTG Dolphin PLC
delivered two tugboats for port and sea towage to
Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar).
The ship naming ceremony for the first of the
two vessels was held at the Port of Varna on the
29th of June. It received the name „ALIOTH” - the
brightest star in the Ursa Major constellation. On
October 26th its name also received the second
vessel - „CASTOR”.

37

„АЛИОТ” и „КАСТОР” са съответно вторият
и третият от серия от пет влекача, които
ще бъдат построени от „МТГ - Делфин” за
БМФ по проект на Robert Allan Ltd. През 2017 г.
компанията достави на БМФ първият кораб от
серията - „АЛКОР”.

Информация и снимки: „МТГ - Делфин” АД
www.dolphin1.bg

„ALIOTH” and „CASTOR” are the second and,
respectively, the third vessel in a series of five tugs,
to be built by MTG Dolphin to the Robert Allan Ltd
RAmparts 2700 design for Navibulgar. In 2017 the
Varna - based shipyard supplied to the shipowner the
first tug of the series - „ALCOR”.

Information and photos: MTG Dolphin PLC
www.dolphin1.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

DYNAMIC – МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КАТЕДРА
„КОРАБОСТРОЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ
И МЕХАНИЗМИ” НА ТУ – ВАРНА
DYNAMIC - INTERNATIONAL PROJECT ON DUAL HIGHER
EDUCATION IN THE NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE
ENGINEERING DEPARTMENT OF TU - VARNA
От Ноември 2017 година Технически университет
- Варна (ТУ - Варна) и катедра „Корабостроене,
корабни машини и механизми” участват в проект,
финансиран по програма Erasmus+: „DYNAMIC Towards responsive engineering curricula through
europeanisation of dual higher education in sectors of
Innovation & Smart Specialisation”.
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Since November 2017, the Technical University of Varna
(TU - Varna) and more especially „Naval Architecture
and Marine Engineering” department participates in an
international project funded by EU, program Erasmus+:
„DYNAMIC - Towards a responsive engineering curriculum through the Europeanization of dual higher education in the fields of Innovation & Smart Specialization”.

В проекта участват институции и фирми
от Австрия, България, Германия, Румъния и
Хърватия. Координатор е Hochschule Wismаr University of Applied Sciences, Technology, Business
and Design, Висмар, Германия.

Participants are companies and research institutes
from five countries - Austria, Bulgaria, Croatia,
Germany and Romania. Project coordinator is
Hochschule Wismar - University of Applied Sciences,
Technology, Business and Design, Wismar, Germany.

DYNAMIC е ориентиран към разработване и
приложение на дуалното обучение за студентите
от морските специалности в ТУ - Варна, поконкретно „Корабостроене и морска техника”
(КМТ). От България участват и Германобългарската индустриално-търговска камара,
„Кеппел ФЕЛС Балтек” ООД и „МТГ - Делфин” АД,
както и издателство RAABE България. Част от
поставените от проекти задачи са:
• Повишаване качеството на преподаване чрез
включване и на индустрията;
• Укрепване сътрудничеството между академия
и бизнес чрез дуалното обучение;
• Обвързване
на
учебните
програми
в
университета и практическите занимания в
индустриалния сектор;
• Адаптиране на учебните планове към нуждите
на бизнеса;
• Трансфер на добри практики от партньори, с
дългогодишен опит.

DYNAMIC is oriented towards developing and
implementing of dual learning for marine specialties,
in particular „Naval Architecture and Marine
Technology” (NAMT). Also, participants are the
German-Bulgarian Chamber of Industry and
Commerce, Keppel FELS Baltech Ltd and MTG
Dolphin PLC and publishing house RAABE Bulgaria.
Parts of project tasks, as follows, are:
• Increasing the quality of teaching through
inclusion of industry;
• Strengthening the cooperation between academia
and business by dual learning;
• Linking both the university curricula and practical
work in the industrial sector;
• Adaptation of curricula to business needs;
• Transfer of best practices from partners with long
term experience in the implementation of VET.

От Октомври 2018 година, започва пилотното
въвеждане на дуалното обучение. За България,
практическото обучение на студентите от 3-ти
курс на специалност КМТ, ще се провежда в „МТГ Делфин” АД и „Кеппел ФЕЛС Балтек” ООД.
Студентите от 4-ти курс на специалност
„Корабни машини и механизми” ще бъдат приети
от МТГ - Делфин за практика по „Ремонт
на КММ”. Работи се по договаряне на дуално
обучение за студентите от новата специалност
„Проектиране на морски уредби и системи”.

The pilot implementation is planned for October 2018.
For Bulgaria, practical training of the students of the
3rd year of the NAMT program will take place at MTG
Dolphin PLC and Keppel FELS Baltech Ltd.
The students of the 4th course of the specialty of
„Marine engineering” will be accepted by the MTG
Dolphin for the „Repair of ship machinery” practice.
Dual training for students of the new specialty
„Design of marine plants and systems” is being
worked out.

Очакванията са, че натрупания положителен опит
ще се разпространи и след приключване на проекта
за други дружества - членове на Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт.

It is expected that the positive outcomes will be
disseminated after the completion of the project into
other companies - members of the Bulgarian National
Association of Shipbuilding and Shiprepair.

Информация и снимки: Катедра „Корабостроене, корабни
машини и механизми”, Технически университет - Варна
www2.tu-varna.bg

Information and photos: Naval Architecture and Marine
Engineering Department, Technical University of Varna
www2.tu-varna.bg
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ЮБИЛЕЙНИ КОНФЕРЕНЦИИ

ХIV-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
„BLACK SEA – 2018”
(10-12 Октомври 2018 г., Фестивален
и конгресен център – Варна)

В работата на конференцията участваха над 50
изявени учени и специалисти, както и мениджъри
на фирми от морския бранш.
В сборника с доклади на конференцията (ISSN
1314-0957) бяха публикувани 41 доклада на учени
от България, Украйна, Хърватска и Дания.
По тематични направления докладите се
разпределят както следва:
• „Корабостроене и кораборемонт” - 11;

Over 50 prominent scientists and specialists, as well
as managers of companies in the marine industry,
participated in the conference. In the conference
proceedings (ISSN 1314-0957) 41 reports of scientists
from Bulgaria, Ukraine, Croatia and Denmark were
published. By thematic directions, the reports are
distributed as follows:
•

Shipbuilding and Ship repair - 11;

•
•
•
•
•

Ship Hydrodynamics - 4;
Mashinery and Propulsion Systems - 1;
Maritime Transportation and Port Operations - 1;
Oceanology - 22;
Marine education - 2.

FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE
SCIENCES AND TECHNOLOGIES „BLACK SEA – 2018”
(10-12 October 2018, Festival and Congress Center – Varna)
ХIV-та международна конференция „ЧЕРНО МОРЕ
- 2018” беше посветена на 110та годишнина на Научно-техническите съюзи - Варна и 45та годишнина от основаването на Института по океано
логия (БАН) - Варна. Основен организатор на традиционния морски форум бе Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна.
Съорганизатори бяха Техническия университет
- Варна, Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт, Института по океанология „Фритьоф Нансен”, Центъра по хидро- и
аеродинамика при Българската академия на науките и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” - Варна.
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The XIVth International Conference „BLACK SEA
- 2018” was dedicated to 110th anniversary of the
Scientific and Technical Unions - Varna and 45th
anniversary of the establishment of the Institute of
Oceanology (BAS) - Varna.
The main organizer of the traditional maritime forum
was the Varna Scientific and Technical Unions. Coorganizers were the Technical University of Varna,
Bulgarian National Association of Shipbuilding
and Shiprepair, the Fridtjof Nansen Institute of
Oceanology, the Center for Hydro- and Aerodynamics
at the Bulgarian Academy of Sciences and the Nikola
Vaptsarov Naval Academy - Varna.

•
•
•
•
•

„Корабна хидродинамика” - 4;
„Корабни машини и механизми” - 1;
„Морски транспорт и пристанища” - 1;
„Океанология” - 22;
„Морско образование” - 2.

В пленарната сесия на конференцията бяха включени 5 презентации на: Института по океанология
(БАН) - Варна, Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна и Бродарския институт - Загреб, Хърватска.

Five presentations were included in the plenary
session of the conference: of the Institute of
Oceanology (BAS) - Varna, the Varna Scientific and
Technical Unions and the Brodarski Institute,Zagreb,
Croatia.
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Представянето на докладите в заседанията
по секции премина качествено, при много добра
организация, а в дискусиите активно участваха
учени и специалисти от страната и чужбина.

The presentation of the reports at the meetings
per section passed qualitatively, with a very good
organization, and the discussions were actively
attended by scientists and specialists from the
country and abroad.

Организационният комитет изказва благодарност на Техническия университет- Варна, „МТГ
- Делфин” АД, „Ула” ООД и Българска национална
асоциация по корабостроене и кораборемонт, чиято финансова помощ допринесе за успешното
провеждане на форума.

The Organizing Committee wishes to thank the
Technical University - Varna, MTG Dolphin PLC, Ula
Ltd. and Bulgarian National Association of Shipbuilding
and Shiprepair, whose financial assistance contributed
to the successful organization of the forum.

Очакванията са следващата XV конференция
през 2020 г. отново да събере учени и специалисти
в областта на морските науки и технологии.

The expectation is that the next XV conference in 2020
will again bring together scientists and specialists in
the field of marine science and technology.

Информация и снимки: Териториална организация на
научно-технически съюзи - Варна
www.nts.varna-bg.org

Information and photos: Varna Scientific and Technical Unions
www.nts.varna-bg.org

ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО
НА УЧЕБЕН КОРАБ И ВЛИЯНИЕТО МУ
ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
НА МОРСКИТЕ КАДРИ
CONCEPTUAL DESIGN FOR THE CONSTRUCTION
OF A TRAINING SHIP AND ITS IMPACT
ON THE QUALITY OF EDUCATION THE SEAFLAME
Автор: Светослав Георгиев

Author: Svetoslav Georgiev

(студент 4-ти курс, специалност:
„Корабни машини и механизми”
от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”)

(student 4th course, specialty: „Ship
machines and mechanisms”
from Nikola Vaptsarov Naval Academy)

Морският транспорт е основен начин за пренос
на товари в световен мащаб. Това е един от найбързо развиващите се сектори, който има нужда
от отлично подготвени кадри. Поради тази
причина подготовката на бъдещите морски
специалисти е от изключително значение.
Основен проблем при тяхната подготовка е
практическата част от обучението или поточно плавателната практика, която всеки
студент трябва да осъществи.
За да бъдат определени основните проблемни
точки беше направена анкета сред студентите във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, които бяха
запитани за техните впечатления от проведе-

Maritime transport is a major way of transporting
goods globally. It is one of the fastest growing sectors,
which needs excellent staffing. For this reason,
the preparation of future maritime specialists is
of utmost importance. The main problem in their
preparation is the practical part of the training
or, more precisely, the floating practice that each
student has to accomplish.
In order to determine the main problem points, a
survey was made among the students at the Navy
Vaptsarov Water University, who were asked about
their impressions of the sailing experience. Of these,
78% of returning students note that they have not
received enough support and attention from the
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ния плавателен стаж. От тях 78% от студентите, върнали се от плаване отбелязват, че не
са получили достатъчно подкрепа и внимание от
отговорните за това офицерски кадри, което от
своя страна води до получаване на по-малко реални знания. Според 71% от тях е по-добре да има
повече и по-чести стажове. Друг проблем, който
посочват обучаемите е, че в зависимост от кораба, на който си провеждат стажа получават
практически знания, които се отнасят само за
конкретният тип кораб. Това впоследствие,
създава доста проблеми при започването на работа като младши офицер на друг тип кораб.
Също така някои от анкетираните отбелязват,
че отговорните офицери нямат възможност,
дори и да имат желание, да обърнат достатъчно
внимание на кадетите поради техните
професионални задължения на борда на кораба.
Доказателство, че проблема в практическата
подготовка на бъдещите морски кадри в
световен мащаб е една от основните теми на
срещата на IMO в Лоднон тази година. Ето какво
каза IMO Maritime Ambassador for Bulgaria кап. Д.
Димитров:
…„Бъдещите капитани и механици трудно намират възможност за стажове преди първата
си квалификация. Причината е, че страната
ни няма учебен кораб, в който да се провеждат
организирани практики за всички студенти
и ученици от морските специалности. У нас
проблемът съществува отдавна, тъй като до
средата на 90-те години България е имала учебен кораб - корабът „Никола Вапцаров”. На него
всички завършващи курсанти и ученици от
Морската гимназия са имали възможност да
проведат своите стажове организирано, под
ръководството на преподавател. От тогава,
за съжаление в страната обучаващите се си
търсят възможност самостоятелно. Някои от
големите фирми приемат стажанти и практиканти след втори и трети курс по утвърдени
програми. Но тези, които не бъдат одобрени
трябва сами да си търсят варианти в по-малки
компании. А за придобиване на морска правоспособност е задължителен стажът за помощниккапитани и механици. Преди завършването всеки трябва да е изкарал 6-месечно задгранично
плаване”…
Разглеждайки гореспоменатите проблеми при
практическото обучение на бъдещите морски
специалисти, беше решено да се задълбочи в
проблема и да се предложи виждане за неговото
решение. На база на информацията, която бе намерена, относно добрите практики за обучение
при различните страни се оказа, че водещите
морски държави залагат на свои учебни кораби за
подготовка на морските си специалисти. Подобен тип кораби използват и страни, като: Франция със своя „Almak”, Япония - „Spirit of MOL”, както и Русия, Великобритания и Южна Корея. Такъв

officers responsible for it, which in turn leads to less
real knowledge. According to 71%, it is better to
have more and more frequent internships. Another
problem that points to the trainees is that, depending
on the ship on which the traineeship is held, practical
knowledge is obtained that only applies to the
particular type of ship. This eventually caused a lot
of problems when starting a job as a young officer on
another type of ship.
Also, some respondents note that responsible officers
are unable, even willing, to pay enough attention
to cadets due to their professional duties on board
the ship. Evidence that the problem of the practical
training of future marine personnel globally is one of
the main topics of the IMO meeting in Lodn this year.
Here’s what IMO Maritime Ambassador to Bulgaria
said cap. D. Dimitrov:
… „Future masters and mechanics find it hard to
find traineeships before their first qualification. The
reason is that our country does not have a training
ship in which to organize organized practices for
all students and students of maritime specialties.
The problem has long existed since Bulgaria had a
training ship - the ship „Nikola Vaptsarov” - by the
mid-1990s. All graduating students and pupils at the
Marine High School had the opportunity to organize
their internships under the supervision of a lecturer.
Since then, unfortunately in the country, trainees
are looking for an opportunity on their own. Some of
the big companies accept interns and trainees after
the second and third year of approved programs.
But those who are not approved need to look for
alternatives in smaller companies themselves. And
for the acquisition of seafarership, it is mandatory
to practice as chief engineers and mechanics. Before
completing, everyone must have completed a 6-month
voyage abroad”...
Looking at the aforementioned problems in the
practical training of future maritime specialists, it
was decided to deepen the problem and suggest a
vision for its solution. Based on the information that
has been found about good practice in training across
countries, it has emerged that leading naval states
have put their training ships on their training ships.
Such ships also use countries such as: France with its
„Almak”, Japan - „Spirit of MOL”, as well as Russia,
the UK and South Korea. This type of training enables
students to learn in a practical environment by not
interrupting the relationship with their teachers.
This leads to the construction of much more skilled
and trained staff.
Based on the above, a training ship project was
developed that meets the following criteria:
- Be equipped with state-of-the-art training
simulators;
- To recreate the practical conditions of most types
of ships in order to be able to prepare future
specialists for the conditions and practices of the
various ships;
- To combine theory and practice;
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вид подготовка дава възможност студентите
да се обучават в практическа среда, като не
прекъсват връзката със своите преподаватели.
Това води до изграждането на много по-квалифицирани и подготвени кадри.
Изхождайки
от
гореспоменатото
беше
разработен проект за учебен кораб, който да
отговаря на следните критерии:
- Да бъде оборудван с най-съвременните
симулатори за обучение;
- Да пресъздава практическите условия на наймного типове кораби, за да може да подготви
бъдещите специалисти за условията и
практиките на различните кораби;
- Да съчетава в себе си теория и практика;
- Да бъде многофункционален, за да обхване найголям спектър на обучение на различни морски
специалисти;
- Да бъде сигурен и да обезпечи безопасността
на хората на борда при работа и обучение.
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To be multifunctional to encompass the widest
range of training of different maritime specialists;
To be sure and to ensure the safety of people on
board during work and training.
As a result of the set criteria, I was able to develop
a training vessel ideally. Practical training will be
provided by separate modules that will enable
students to familiarize themselves with the
systems and mechanisms of the main four types
of ships worldwide. These are container, car,
tanker and bulk carrier (bulk carrier) and will be
able to provide staff training for cruise ships as
well. Each module will provide the opportunity for
real practical training on loading and unloading
activities, maintenance, familiarization and
proper operation of the specific machines and
mechanisms and the characteristics of the ship
type. The location of the individual modules is
tailored to the intended load to ensure the stability
of the ship.

3D визуализация на учебният кораб

3D visualization of the training vessel

В резултат на поставените критерии успях
идейно да разработя учебен кораб. При него
практическото обучение ще е обезпечено
от отделни модули, които ще предоставят
възможност на студентите да се запознаят
със системите и механизмите на основните
четири типа кораби в световен мащаб. Това
са контейнеровоз, автомобиловоз, танкер и
бълкер (кораб за насипни товари), като ще има
възможност да се осигури подготовката на
кадри и за круизните кораби. Всеки модул ще
предоставя възможност за реално практическо
обучение по товаро-разтоварните дейности,
поддръжка, запознаване и правилна експлоатация
на специфичните машини и механизми и
особеностите на типа кораб. Разположението на
отделните модули е съобразено с предвижданото
натоварване, за да се осигури устойчивостта
на кораба.

The tanker module is located in its nose, where the
ship is designed to be double-decked and doublebottomed to ensure the safe transport of oil and other
petroleum products. This section provides all types of
pumps and equipment for proper and safe operation
in order to recreate the real conditions of the tanker.
The envisaged maximum volume for the transport of
liquid cargo is 6 000 m3 and they are divided into six
tanks of 1 000 m3.
In the center of the ship are the bulk cargo and
container sections, separated from oil tanks with a
double watertight bulkhead. Due to the different
structural safety requirements for the transport of the
two different types of cargo (for carrying containers
- double decks, bulk carriers - double bottom), the
ship is also planned to be double-decked and doublebottomed. This constructive solution would give the
ship extra strength and resistance to bending and
twisting.

В носовата му част е разположен танкерният
модул, където конструктивно корабът е предвиден да бъде с двойни бордове и двойно дъно, за
да се осигури безопасното превозване на петрол
и други нефтени продукти. В тази част са осигурени всички видове помпи и съоръжения за правилната и безопасна работа, с цел пресъздаване
на реалните условия на танкер. Предвиденият
максимален обем за пренос на течни товари е 6
000 м3, като те са разпределени на шест танка
от по 1 000 м3.
В средата на кораба са разположени частта за
насипни товари и тази за контейнери, като
те са разделени от танковете за петрол с
двойна водонепроницаема преграда. Поради
различните конструктивни изисквания за
безопасност относно превозването на двата
различни вида товари (за пренос на контейнери
- двойни бордове; за пренос на насипни товари двойно дъно), корабът и в тази част е планиран
да бъде с двойни бордове и двойно дъно. Това
конструктивно решение би дало на кораба
допълнителна здравина и устойчивост на
огъване и усукване. В частта си за насипни
товари корабът може да превозва максимално
8 875 м3, а в модула за контейнери между 140 - 220
контейнера. Товаро-разтоварните дейности и
за двете части са обезпечени от бордови кран.
Частта за превозване на автомобили е планирана да бъде с капацитет 200 - 300 автомобила,
като те ще бъдат разположени на четири палуби. Товаро-разтоварната дейност ще става посредством товарна хидравлична рампа в кърмовата част на кораба.
Предвидените проектни размери на кораба са:
дължина 205 м., ширина 30 м., газене 9 - 10 м. с общ
капацитет от 200 души - екипаж, преподаватели
и обучаеми.
В третата част на кораба са предвидени надстройката на кораба и ро-ро частта (пренос на
автомобили и друга техника). В първата част са
предвидени: жилищните помещения за общо 230
души (около 80 - 110 каюти); две лекционни зали

In its bulk section, the ship can carry a maximum of
8 875 m3 and in the container module between 140
and 220 containers. The loading and unloading
activities for both parts are secured by an onboard
crane.
The car transport section is planned to be 200 - 300
carriages and will be located on four decks. Loading
and unloading will be done by a hydraulic loading
ramp in the stern of the ship.
The projected dimensions of the ship are: length 205
m., width 30 m., draft 9 - 10 m. with total capacity of
200 people - crew, trainers and trainees.
In the third part of the ship, the superstructure of the
ship and the ro - ro part (transport of vehicles and other
equipment) are envisaged. In the first part are envisaged: Living rooms for a total of 230 people (about 80
- 110 cabins); Two lecture halls with a total capacity
of 100 people (2x50 people each); Two canteens with
a total capacity of 200 people for the students; Stellar
Hall for 50 people - to provide practical and theoretical preparation of the students of the „Caribbean” specialty for the correct removal of stars and the location
of the ship; Second Bridge - to train and introduce the
students of the „Carving” specialty in the real management of Ship; Radiocentric Center; Virtual Reality
Simulator - for conducting ship safety exercises, as
well as the possibility of virtual acquaintance, assembling and dismantling of systems and mechanisms;
Two training workshops - to be trained in practice and
enrolled in the students’ specialty „Ship machines and
mechanisms” and „Ship Electrical Equipment”, Medical Center - it will consist of a hospital with a capacity
of 20 people, a dental office and an operating room.
The ship is planned to be diesel - an electric power
to make it more environmentally friendly and cost
effective. Four diesel generators with a capacity of
14,400 kW (19,300 hp) Wärtsilä 12V46F each are
provided to provide the necessary power supply.
The propulsion system will be built from two 20,000
(27,000 hp) aspirators each and one 5.5 MW (7,400 hp)
Wärtsilä WTT-55 turbocharger, which should provid
very good maneuverability and maximum ship speed
of 16 - 20 knots.
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с общ капацитет от 100 души (2х50 души всяка); две столови (салета) с общ капацитет 200
души за обучаемите; звездна зала за 50 души - да
се осигури практико-теоретичната подготовка
на студентите от специалност „Корабоводене”
относно правилното снемане на звезди и определяне на местоположение на кораба; втори мостик - да бъдат обучени и въведени студентите
от специалност „Корабоводене” в реалното управление на кораб; радиолокационен център; симулатор с виртуална реалност - за провеждането учения свързани с безопасността на кораба,
както и възможност за виртуално запознаване,
сглобяване и разглобяване на системи и механизми; две учебни работилници - да бъдат практически обучени и въведени в работата студентите от специалности „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба”; медицински център - той ще е в състав от болница
с капацитет 20 души, зъболекарски кабинет и
операционна зала.
Планирано е корабът да е дизел-електроход, за
да е по-екологичен и икономически изгоден. За
осигуряване на нужното електрозахранване са
предвидени четири дизел генератора с мощност
от 14,400 kW (19,300 hp) Wärtsilä 12V46F всеки.
Пропулсивната уредба ще бъде изградена от два
азипода с мощност от 20 MW (27,000 hp) всеки и
един боу тръстър с мощност 5.5 MW (7,400 hp)
Wärtsilä WTT-55, което би трябвало да осигури
много добра маневреност и максимална скорост
на кораба от 16 - 20 възела.

The so designed training vessel with all its simulators
and equipment could serve to train the following
specialties:
- „Shipbuilding”, „Ship machines and mechanisms” and „Ship electrical power generation” with theoretical and practical training tailored to
the real sea conditions;
- „Waterway Management”, „Fleet and Port
Operations” and „Logistics” - with the theoretical
and practical training in finding and providing
cargo, equipment, supplies and food for the
ship. Conducting internship from the University,
together with its trainers, on agency and
management of water transport;
- „Military medicine” - an opportunity to practice
at the medical center of the ship.

Така проектираният учебен кораб с всички
негови симулатори и оборудване би могъл да
послужи за обучение на следните специалности:
- „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба” - с теоретична и практическа подготовка съобразена с реалните условия на море;
- „Мениджмънт на водният транспорт”,
„Експлоатация на флота и пристанищата”
и „Логистика” - с теоретичната и
практическа подготовка при намирането
и осигуряването на товари, оборудване,

In my opinion, there are two main ways to
successfully implement and implement this
project: The first is to make a global collaboration
between maritime academies from Europe and
the world to finance, build and maintain an
international training fleet where students from
the participating maritime academies. The second
is to make a joint co-operation between the leading
shipping companies to finance and build a common
training fleet from where they can build their future
seafarers. There is also no middle-class option
where countries and businesses can cooperate in

-

консумативи и храна за кораба. Провеждане
на стаж от университета, заедно със свои
преподаватели, относно агентиране и
управление на водния транспорт.
„Военна медицина” - възможност за
провеждане на стаж в медицинският център
на кораба.

По мое мнение има два основни начина как да бъде
успешно реализиран и приложен този проект:
Първият е да се направи общо сътрудничество
между морски академии от Европа и света
за финансиране, изграждане и поддържане на
международен учебен флот, където да бъдат
обучавани студентите от включилите се
морски академии. Вторият е да се направи
общо сътрудничество между водещите морски
компании, които да финансират и изградят общ
учебен флот, от където ще могат да изграждат
своите бъдещи морски кадри. Не е изключено и
среден вариант, където държави и бизнес да си
сътрудничат в това направление.
Проектирането и изграждането на учебният
кораб ще предостави възможност за увеличаване на общият брой стажове по време на обучението, като студентите ще могат да започнат още в първите години на своето обучение.
Ще осигури по-качествено практическо обучение
и получаване на по-устойчиви знания за отделните системи, механизми, съоръжения и спецификата на отделните типове кораби. Също така
наличието на такъв учебен кораб ще осигури
много добро съвместяване на теория и практика, възможност за обучение на всички морски
специалности на един кораб и изграждането на
по-мотивирани морски кадри.
Мисля, че реализирането на такъв проект би
увеличил в значителна степен качеството
на обучение и би предоставил възможност за
по-гъвкава политика на университетите по
въпроса с плавателните стажове.
Информация и снимки: Светослав Георгиев

this direction.
The design and construction of the training vessel
will provide an opportunity to increase the total
number of internships during the training, and
students will be able to start in the first years of
their training. It will provide a better quality of
practical training and a more sustainable knowledge
of the different systems, mechanisms, facilities and
specificities of the different types of ships. Also, the
availability of such a training ship will provide a
very good reconciliation of theory and practice, an
opportunity to train all ship’s naval majors and build

more motivated marine personnel.
I think that the realization of such a project would
greatly increase the quality of training and would
provide the opportunity for a more flexible university
policy on craft work.

Издава
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО
КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ
КРЗ „Одесос” АД
Административна сграда, ет .6, ст.601
9000, Варна, Островна зона, България
тел/факс: +359 52 666 525
e-mail: info@bulnas.org
www.bulnas.org
Редакционен колектив:
инж. Елена ВЕЛИКОВА ©
инж. Неделчо ВИЧЕВ
инж. Людмил СТОЕВ
Дизайн и печат:
Пасат Прес ЕООД

Issue
Bulgarian National Association
of Shipbuilding and Shiprepair
Odessos Shiprepair Yard S.A.
floor 6, room 601
9000 Varna, Island zone, Bulgaria
tel./fax: +359 52 666 525
e-mail: info@bulnas.org
www.bulnas.org
Editorial team:
dipl. eng. Elena VELIKOVA ©
dipl. eng. Nedelcho VICHEV
dipl. eng. Lyudmil STOEV
Design and printing:
Passat Press Ltd.

