КОРАБОСТРОИТЕЛНИ И КОРАБОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ
Корабостроителен и Кораборемонтен Завод „МТГ-ДЕЛФИН” АД
„МТГ-Делфин”АД започва дейността си през 1991 г. като първата частна кораборемонтна фирма
в България. През 1996 г. ÷ 2000 г. и 2005 г. ÷ 2006 г. Дружеството построи собствен кораборемонтен и корабостроителен завод на брега на Варненското езеро. Годишно в Завода се ремонтират между 40 и 60 кораба,
а от 2006 г. се строят и нови кораби. Приоритет са специализираните плавателни съдове.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Заварчици				
- 25 броя.
2. Корпусници				
- 30 броя.
3. Ел. монтьори			
- 10 броя.
4. Корабни тръбари 			
- 20 броя.
5. Крановици				
- 3 броя.
6. Проектанти				
- 5 броя.
7. Организатори производство
- 5 броя (завършили Морска гимназия или ТУ-Варна).
Възможност за осигуряване на стаж:
Заводът осигурява възможност за провеждане на производствена практика и стажове в следните варианти:
1. Летни стажове на студенти от ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по специалности: „Корабостроене и
морска техника“, „Корабни машини и механизми“, „Електоробзавеждане на кораба“, „Технология на кораборемонта“. Стажът е платен, а най-добре оценените стажанти могат да намерят реализация в предприятието след завършване на обучението си.
2. Ученическа и производствена практика в учебна работилница и в реална работна среда на ученици от
Професионалните гимназии, в които се изучават специалности, свързани с кораборемонта и корабостроенето - ПГ „Св. Д. Солунски”, гр.Белослав и Морска гимназия - Варна.
Квалификационен център:
Заводът разполага с Лицензиран Професионален учебен център за квалификация и повишаване на квалификацията по следните професии и специалности:
1. Професия: „Заварчик“, специалност: „Заваряване“.
2. Професия: „Електромонтьор“, специалност: „Електрообзавеждане на кораби“.
3. Професия: „Монтьор на подемно-транспортна техника“, специалност: „Подемно-транспортна техника с
електрообзавеждане“.
4. Професия: „Корабен монтьор“, специалности:
- „Корабни машини и механизми“;
- „Корабни тръбни системи“;
- „Ремонт на кораби“.
Данни за контакт:
ККЗ „МТГ-Делфин“ АД							
тел.: + 359 52/602 074
гр. Варна, ул. „Дръзки“ №8						
тел.: + 359 52/574 153, отд.: „Човешки ресурси“
www.dolphin1.bg								
факс: + 359 52/632 963
		 							e-mail: info@dolphin1.bg

КРЗ „ОДЕСОС” АД
Кораборемонтен завод „Одесос“ АД е най-старият и добре съоръжен завод в България, подходящ
за ремонт и преустройство на кораби до 70 000 тона DWT в док и до 150 000 тона DWT на вода.
Сред производствените му съоръжения е и най-големия плаващ док в страната.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Заварчици				
- 20 броя.
2. Корпусници				
- 35 броя.
3. Ел. монтьори			
- 10 броя.
4. Корабни тръбари			
- 15 броя.
5. Корабни монтьори			
- 20 броя.
6. Крановици				
- 5 броя.
7. Организатори производство
- 5 броя (завършили Морска гимназия или ТУ-Варна).
				
Възможност за осигуряване на стаж:
КРЗ „Одесос“ АД има сключен договор с ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ за провеждане на производствена
практика по време на учебната година по някои специалности като: „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабостроене“, „Корабни машини и механизми“.
Освен това има възможност за провеждане на летен производсвен стаж и практика на ученици от професионалните гимназии и студенти от ТУ-Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, срещу заплащане на минимална
такса, като при завършване на стажа заводът издава уведомително писмо до съотвеното учебно заведение.
Част от специалностите са: „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Техника и
технологии за опазване на морето и околната среда“, „Корабоводене“, „Корабостроене“.
Квалификационен център:
По-важни професии и специалности, за които е лицензиран Центърът за професионално обучение в КРЗ
„Одесос“ АД са:
1. Машинен монтьор - 521040:
- специалност „Машини и съоръжения за обработка на металите“ - 5210401 (стругар, фрезист, шлифовчик,
борвергмашинист, хобелист, шепингист).
2. Заварчик - 521090:
- специалност „Заваряване“ - 5210901 (заварчик по ръчно електродъгово заваряване, газокислородно заваряване, газокислородно рязане).
3. Леяр - 521120:
- специалност „Леярство“ - 5211201 (формовчик - леяр, моделчик на леярски модели).
4. Електромонтьор - 522020:
- специалност „Електрообзавеждане на кораби“ - 5220205.
5. Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации - 522040:
- специалност „Хладилна техника“ - 5220404.
6. Монтьор на подемно-транспортна техника - 525060:
- специалност „Подемно-транспортна техника и електрозадвижване“ - 5250602 (крановик на мостови и
козлови кранове до 40 тона, крановик на портални кранове до 40 тона).
7. Корабен монтьор - 525110:
- специалност „Корабни машини и механизми“ - 5251101.
8. Строител - 582030:
- специалност „Кофражи“ - 5820302 (монтажник на тръбно скеле).
9. Монтажник на ВиК мрежи - 582050:
- специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ - 5820501.
10. Корпусник по кораборемонта.
11. Монтьор на корабни тръбни системи.
12. Корабен дърводелец.
13. Хелингист.
14. Сапанджия.
15. Корабен бояджия.
16. Пълнач на кислородни бутилки.
17. Работник по производство на ацетилен.
18. Корабен проверчик.
Обучението в Центъра за професионално обучение се провежда в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение по чл.5, ал.2, т.1 и 2, по утвърдени програми по част от професията, по чл.10,
ал.3, т.5 и 6 (придобиване на професионална квалификация) и чл.12, т.6 (програмите за професионално
обучение).

Теоретичното и практическо обучение се провежда от висококвалифициран инженерно-технически лекторски състав.
Придобиването на кораборемонтна специалност дава възможност за реализация в българските кораборемонтни предприятия и фирми, както и като ремонтен персонал (фитер) по корабите в експлоатация.
Данни за контакт:
КРЗ „Одесос“ АД								
гр. Варна, Островна зона								
www.odessos-yard.bg								

тел.: + 359 52/601 107
факс: + 359 52/608 289
e-mail: commdept@odessos-yard.bg

„БУЛЯРД - КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ” ЕАД
„Булярд - Kорабостроителна индустрия” ЕАД е специализиран завод за ремонт и конверсия на
кораби до 80 000 тона DWT. Ремонтните работи се извършват под надзора на Класификационни организации, с доказано качество, като основни наши клиенти са гръцки, немски и български корабособственици.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Заварчици			
- 16 броя, специалност: заваряване.
2. Корпусници			
- 23 броя, специалност: корабостроене.
3. Ел. монтьори		
- 12 броя, специалност: ел. монтьор.
4. Проектанти (конструктор, технолог)
				
- 3 броя, специалност: „Корабни машини и механизми“, „Корабостроене и
морска техника“, „Корабостроене“.
5. Монтьори			
- 20 броя, специалност: „Корабни машини и механизми“.
6. Оксиженисти		
- 2 броя, специалност: „Оксиженист“.
7. Мотористи			
- 2 броя, специалност: „Двигатели с вътрешно горене“.
8. Кор. електроник		
- 2 броя, специалност: „Ел. монтьор“.
9. Стругари			
- 8 броя, специалност: „Оператор на металорежещи машини“, стругар.
10. Шлосери			
- 4 броя, специалност: „Оператор на металорежещи машини“, шлосер.
11. Тръбари			
- 13 броя, специалност: „Корабни тръбни системи“.
12. Крановици			
- 16 броя, специалност: „Машинист на мостови и козлови кранове“ с товароподемност до 40 тона, „Машинист на мостови и козлови кранове“ с товароподемност над 40 тона,
„Машинист на портални кранове“ с товароподемност до 40 тона, „Машинист на портални кранове“ с
товароподемност над 40 тона.
Квалификационен център:
Центърът за професионално обучение към „Булярд - Корабостроителна индустрия“ ЕАД има утвърдени
планове за повишаване на квалификацията по следните специалности:
1. Заваряване.
2. Корабостроене.
3. Корабни тръбни системи.
Данни за контакт:
„Булярд - Корабостроителна индустрия“ ЕАД					
тел.: + 359 52/678 510
гр. Варна, Южна промишлена зона
					факс: + 359 52/613 179
www.bulyard.com								e-mail: office@bulyard.com

„ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД
„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД е специализиран в ремонта както на специална
продукция, така и на гражданска продукция. Ремонта на специална продукция включва: ремонт на кораби,
ремонт на брегови обекти и техника, ремонт на въоръжение, други (в това число електроника, ЗИП и АСИ).
Ремонта на гражданска продукция включва: ремонт на кораби и услуги на граждани (външни поръчки).
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Заварчици							
- 7 - 9 броя, средно образование.
2. Корпусници							
- 5 - 7 броя, средно образование.
3. Специалност „Корабостроене“ 				
- 6 - 11 броя, средно образование.
4. Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ 		
- 7 - 12 броя, средно образование.
5. Специалност „Корабни машини и механизми“ 		
- 7 - 9 броя, средно образование.
6. Заварчици							
- 2 - 3 броя, висше образование.
7. Корпусници							
- 3 - 5 броя, висше образование.
8. Специалност „Технология на кораборемонта“		
- 2 - 3 броя, висше образование.
9. Специалност „Корабна радиоелектроника“ 		
- 5 - 7 броя, висше образование.
10. Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ 		
- 3 - 7 броя, висше образование.
11. Специалност „Корабни машини и механизми“ 		
- 4 - 7 броя, висше образование.
Възможности за осигуряване на стаж:
1. Специалност „Корабостроене“				
2. Специалност „Корабни машини и механизми“		
3. Специалност „Електрообзавеждане на кораба“		
4. Специалност „Радио навигационно обзавеждане“
5. Корабни тръбари						
6. Корпусници							
7. Заварчици							

- 4 - 5 броя.
- 4 - 5 броя.
- 4 - 5 броя.
- 4 - 5 броя.
- 4 - 5 броя.
- 4 - 5 броя.
- 4 - 5 броя.

Данни за контакт:
„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД					
тел.: + 359 52/814 410
гр. Варна, местност Лъджата
						факс: + 359 52/814 400
www.krz-fa.com									e-mail: krz-fa@krz-fa.com

„КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА БУРГАС” ЕООД
„Корабостроителница Бургас“ ЕООД е разположена на територията на „Бургаски корабостроителници“ АД и разполага с възможности за строителство и ремонт на всички типове кораби до 15 000
тона DWT. Ремонтната дейност включва и специализирано класово обслужване и преустройство на кораби.
Заводът оперира със „Synchrolift launching system“.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Заварчици							
- 20 броя.
2. Корпусници							
- 40 броя.
3. Инженер-корабостроители					
- 4 броя.
4. Инженер-корабни механизми				
- 4 броя.
5. Специалисти корабна електротехника и автоматика
- 3 броя.
Данни за контакт:
„Корабостроителница Бургас“ ЕООД						
гр. Бургас, ул. „Комлушка низина“ №1, ж.к.“Победа“				
www.bourgasshipyards.com							

тел.: + 359 56/870 501
факс: + 359 56/852 303
e-mail: bship@unacs.bg

ЗАВОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОРАБНО ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ИЗВЪРШВАЩИ СЪПЪТСТВАЩИ КОРАБОСТРОЕНЕТО И КОРАБОРЕМОНТА ДЕЙНОСТИ
„КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ“ АД
„Корабно машиностроене“ АД, гр. Варна, е специализирано в изработка на разнообразно корабно
оборудване (люкови закрития, кърмови и странични рампи и др.) и в корабостроене (строителство на кораби с дължина до 95 м., производство на корабни блокове).
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Инженери корабостроители		
- 5 броя (конструктори, оперативни технолози и ръководни кадри).
2. Заварчици					
- 15 броя.
3. Корпусници					
- 20 броя.
4. Шлосер-монтьори				
- 12 броя.
5. Специалисти по стъргателни професии - 7 броя (стругари, фрезисти, борвергисти).
Квалификационен център:
„Корабно машиностроене“ АД има лицензиран Център за професионално обучение, който провежда курсове за квалификация и преквалификация по следните специалности:
1. Стругар.
2. Шлосер.
3. Заварчик и резач на метали.
4. Корпусник в корабостроенето.
5. Корпусник в кораборемонта.
6. Помощник в строителството.
7. Кранист.
8. Прекачвач (сапанджия).
9. Монтьор на машини и съоръжения за обработка на метали.
10. Монтьор на машини и механични съоръжения.
Данни за контакт:
„Корабно машиностроене“ АД							
тел.: + 359 52/601 083
гр. Варна, ул. „Девня“ №24							
факс: + 359 52/601 434
www.smb.bg									e-mail: smb@smb.bg

„КММ” АД
„КММ“ АД произвежда съдове под налягане, котли, топлообменници, балони за сгъстен въздух,
товарещи устройства, филтър-сепаратори, шумозаглушители, искроуловители и други изделия по предоставени от клиента чертежи. За целта фирмата поддържа следните сертификати: ISO9001:2008, OHSAS
18001:2007, BV за котли и съдове под налягане, GL за заваряване на котли и съдове под налягане, LR за
производство на съдове под налягане клас 1, Руски морски регистър - за заваряване на топлообменници и
съдове под налягане клас 3. Над 95% от произведените изделия във фирмата се доставят в Германия, Холандия, Дания.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Главен инженер - предпочитана специалност КММ или Машинен инженер или Инженер конструктор
				
- 1 брой специалист.
2. Инженер по заваряване с допълнителен диплом от международно призната организация
				
- 1 брой специалист.
3. Технолог 			
- 3 броя специалисти.
4. Бригадир 			
- 3 броя специалисти.
Възможности за осигуряване на стаж:
1. Главен инженер 		
- 1 брой.
2. Инженер по заваряване
- 1 брой.
3. Технолог 			
- 3 броя.
4. Бригадир 			
- 3 броя.
Данни за контакт:
„КММ“ АД									
гр. Шумен, бул. „Мадара“ №38							
www.kmmbg.com								

тел.: + 359 54/892 020
Таня Николова - Прокурист
e-mail: office@kmmbg.com

„БУЛМАР КОНСУЛТ” ООД
„Булмар Консулт“ ООД чрез дъщерните си компании („Булмар Сървисис“ ЕООД, „Булрем“ ООД
- гр. Варна и „Рембур“ ООД - гр.Бургас) изпълнява: ремонт на главни и спомагателни двигатели за: кораби,
локомотиви, сондажни инсталации, земекопна техника, когенерации; помпи, компресори, топлообменници, арматура, тръбопроводи и др.; изработка на детайли и възли за ремонтираното оборудване; шлайфане
на колянови валове; хонинговане на цилиндрови втулки; прецизен монтаж на корабно и индустриално оборудване на епоксидни подложки от типа: Chockfast, Epocast 36, EPY, Fixmaster.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Заварчици 						
- 1 брой.
2. Корпусници 					
- 1 брой.
3. Ел. монтьор 					
- 1 брой.
4. Корабни тръбари 					
- 3 броя.
5. Инженер корабни двигатели и маханизми
- 1 брой.
6. Корабни монтьори 					
- 8 броя.
7. Стругаро-фрезисти 				
- 2 броя.
Възможности за осигуряване на стаж:
1. Инженер корабни двигатели и маханизми
2. Корабни монтьори 					
3. Стругаро-фрезисти 				
4. Корабни тръбари 					

- 1 брой.
- 5 броя.
- 1 брой.
- 2 броя.

Данни за контакт:
„Булмар Консулт“ ООД								
гр. Варна, ЗПЗ Юг, сграда Булмар Консулт					
www.bulmarconsult.com								

тел.: + 359 52/554 161
инж. Георги Георгиев - Управител
e-mail: manager@bulmarconsult.com

„БУМЕРАНГ ШИПИНГ” ООД
„Бумеранг шипинг“ ООД е специализирана в сферата на корабостроенето, кораборемонта, изграждането на тръбни системи и метални конструкции и работи както за български, така и за известни
европейски и световни фирми. Към днешна дата разполага с: квалифицирани инженери, които обслужват
цялостното изграждане и ремонта на кораба и квалифицирани работници в следните сфери: заварчици специалисти по електро-дъгово заваряване на черни и цветни метали и чугуни; специалисти по заваряване
с полуавтомати; корпусници; тръбари и др.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Ел. заварчици			
- 15 броя.
2. Корпусници				
- 15 броя.
3. Тръбари				
- 10 броя.
4. Шмиргелисти 			
- 5 броя.
5. Организатор производство
- 3 броя.
6. Инженер - корабосторител
- 1 брой.
Възможност за осигуряване на стаж:
От 2 до 5 работника от всяка от посочените по-горе професии.
Данни за контакт:
„Бумеранг шипинг“ ООД								
гр. Варна, ул. „Девня“ №24							
www.bumerang-shipping.com							

тел.: + 359 52/460 076
факс: + 359 52/460 076
e-mail: bum.shipping@gmail.com

„ВАРНА ПРО” АД
„Варна Про“ АД е създадена през 1990 г. Дружеството е съставено от български и германски
акционери. Една от основните дейности на дружеството е цялостно проектиране, изработка, монтаж и издаване в действие на пълен пакет корабно електро оборудване. Компанията произвежда и доставя електро
оборудване за новопостроени кораби, като клиенти са както всички корабостроителници в Р. България, така
и корабостроителници от Китай, Израел, Холандия, Германия и др.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Електроинженери		
- 2 броя.
2. Ел. монтьори		
- 10 броя.
3. Шлосери			
- 4 броя.
4. Заварчици			
- 4 броя.
Възможност за осигуряване на стаж:
1. Електроинженери		
- 1 брой.
2. Ел. монтьори		
- 5 броя.
Данни за контакт:
„Варна Про“ АД									
гр. Варна, бул. „Приморски“ №65 						
www.varnapro.com								

тел.: + 359 52/603 301
факс: + 359 52/601 082
e-mail: office@varnapro.com

„УЛА” ООД
„Ула” ООД e регистрирана през 1992 г. Основната дейност на дружеството е в корабостроенето,
кораборемонта и изработването на конструкции за морски платформи. Дружеството работи като подизпълнител на български и чужди заводи. Има състав от инженери, средни техници и работници от професиите:
корпусници, заварчици, корабни тръбари, монтьори на корабни вентилации, корабни бластьори и бояджии.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Заварчици				
- 40 броя.
2. Корпусници				
- 40 броя.
3. Корабни тръбари			
- 15 броя.
4. Корабни вентилации		
- 10 броя.
5. Корабни бояджии			
- 30 броя.
6. Специалисти средно образование - 10 броя.
7. Инженери				
- 8 броя.
Възможност за осигуряване на платен производствен стаж и дългосрочно обучение с оставане
на редовна работа:
1. Заварчици				
- 10 броя.
2. Корпусници				
- 10 броя.
3. Корабни тръбари			
- 4 броя.
4. Корабни вентилации		
- 3 броя.
5. Корабни бояджии			
- 10 броя.
6. Специалисти средно образование - 4 броя.
7. Инженери				
- 4 броя.
Данни за контакт:
„Ула“ ООД									
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76 Г						
e-mail: ula@ula.bg							

тел.: + 359 52/634 661
инж. Христо Досев
факс: + 359 52/634 639

„УНИЕЛ” ООД
„Униел“ ООД, гр.Търговище, произвежда корабно и индустриално ел. оборудване. Продуктовата
гама на дружеството включва: производство на главни и аварийни разпределителни табла, пултове, двигатели, контролни и сигнални системи, осветителни табла, кабелни скари, бандажни ленти и друго оборудване за насищането на новостроящи се кораби.
		
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
1. Машинни инженери		
- 2 броя.
2. Електроинженери			
- 2 броя.
3. Ел. техници				
- 4 броя.
4. Шлосери				
- 4 броя.
5. Заварчици				
- 4 броя.
Данни за контакт:
„Униел“ ООД									
тел.: + 359 601/646 33
гр. Търговище, Промишлена зона							
факс: + 359 601/650 40
										e-mail: korela_tg@yahoo.com

ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

„КЕППЕЛ ФЕЛС БАЛТЕК” ООД
„Кеппел ФЕЛС Балтек“ ООД е проектантска фирма с 20-годишна дейност в гр. Варна, член на
Keppel Offshore & Marine http://www.keppelom.com - световен лидер в строителството на нефтени платформи, собственик на 20 корабостроителни завода в целия свят.
Основна дейност на фирмата: проектиране на сондажни платформи за нефт и газ, както и на обслужващите ги кораби и съоръжения, с използването на специализирани и високо-технологични CAD/CAM системи.
Необходими служители (проектанти) в краткосрочен (3-годишен) план:
Проектанти - от 15 до 30 инженери (бакалаври и магистри), специалност: „Корабостроене и морска
техника“, „Корабни машини и механизми“, „Ел. обзавеждане на кораба“, „Компютърни технологии“ и други, които притежават знания, умения и желание да работят в областта на морската индустрия.
Възможност за осигуряване на обучение и стаж (платен), както във фирмата (с над 130 служители
на постоянен трудов договор), така и в изнесения проектантски офис в Технически Университет-Варна (20
студента, работещи към настоящия момент).
Данни за контакт:
„Кеппел ФЕЛС Балтек“ ООД 							
гр. Варна, ул. „Дебър“ №54							
www.fels.bg									

							

тел.: + 359 52/684 250
факс: + 359 52/684 252
e-mail: office@fels.bg

„ВРИПАК ЕНДЖИНИЪРИНГ” ЕООД
„Врипак Енджиниъринг“ ЕООД е първият международен клон на Vripack Holding BV, един от
световните лидери в проектирането на яхти и специализирани кораби. Екипът от проектанти и инженери
има следните области на дейност: корпусни конструкции и палубни съоръжения; механизми и морска техника; интериорен инженеринг; 3D проектиране. Фирмата използва най-новите софтуерни пакети в областта
на яхтеното и корабно проектиране, като: AutoCad, ShipConstructor, Solid Works, Rhino и т.н.
Необходими служители (проектанти) в краткосрочен 3 годишен план:
1. Проектанти
- 3 броя, специалност: „Корабостроене“.
2. Проектанти
- 3 броя, специалност: „Корабни машини и механизми“.
3. Проектанти
- 3 броя, специалност: „Интериорен инженеринг“.
Възможност за осигуряване на платен стаж:
1. Проектанти
- 1 брой, специалност: „Корабостроене“.
2. Проектанти
- 1 брой, специалност: „Корабни машини и механизми“.
3. Проектанти
- 1 брой, специалност: „Интериорен инженеринг“.
Данни за контакт:
„Врипак Енджиниъринг“ ЕООД					
тел.: + 359 82/875 777
гр. Русе, ул. „Христо Г. Данов“ №2, б.ц. 1001,ет.1					
факс: + 359 82/837 988
www.vripack.com								e-mail: ruse@vripack.com

„МАРИНО КОНСУЛТ” ООД
„Марино консулт“ ООД е фирма за проектиране на кораби с пълен профил от проектантска дейност - предварителни проучвания, идейно и техническо проектиране, работна документация и производствена информация по всички специалности: общо проектиране, корабен корпус, корабни устройства,

механизми и системи, електро, радио и навигационно оборудване, вентилация и климатизация; поддръжка
на производството и надзор на строителството; изготвяне на документация за ремонт и преустройство на
кораби; проектиране на спускови съоръжения - плаващи докове, стапели и др.
Необходими служители (проектанти) в краткосрочен 3 годишен план:
„Марино консулт“ ООД има офиси във Варна, Русе и Бургас. За следващите години фирмата се интересува
от проектанти и конструктори с висше образование (бакалавър и магистър) по корабостроене, корабни машини, корабни устройства и корабна електротехника, както следва:
1. Корабен корпус				
- 8 - 10 броя.
2. Общо проектиране				
- 2 - 3 броя.
3. Обзавеждане, изолации, обшивки 		
- 3 - 4 броя.
4. Корабни машини и системи		
- 8 - 10 броя.
5. Електрооборудване на кораба		
- 3 - 4 броя.
Данни за контакт:
„Марино консулт“ ООД								
гр. Варна, ул. „Прилеп“ №173							
www.marino-consult.eu								

тел.: + 359 52/390 240
факс: + 359 52/390 241
e-mail: office@marino-consult.com

„СМАРТ ДИЗАЙН 2006” ООД
„Смарт Дизайн 2006“ ООД е основана в началото на 2006-та година. Основните цели и задачи
изпълнявани от фирмата са: разработване на работна документация на корабно оборудване, тръбопроводи,
кабелни траси, вентилация, фундаменти за различни по вид и предназначение плавателни съдове. В кратката си история Смарт Дизайн 2006 е взела участие в над 50 проекта на кораби със специално предназначение, няколко ферибота, пасажерски кораби и нефтена платформа.
Необходими служители (проектанти) в краткосрочен 3 годишен план:
В момента на създаването си фирмата започна със състав от 6 проектанта, а в днешно време техният брой
е 46 проектанта.
В следващите 3 години фирмата има планове да увеличи състава си с 12 проектанта на корабни системи и
около 15 проектанта на спомагателни корпусни конструкции.
Данни за контакт:
„Смарт Дизайн 2006“ ООД							
гр. Варна, бул. „Сливница“ 166А, оф.34,35, 36, 40 и 41				
www.smartdesign2006.com							

тел.: + 359 52/317 395
факс: + 359 52/333 290
e-mail: smartdesign2006@gmail.com

КЛАСИФИКАЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

„БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” АД
БКР извършва технически надзор и класификация, включително: одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери; надзор и
освидетелстване на новостроящи се кораби, кораби в експлоатация, материали, контейнери и изделия; конвенционни прегледи от името на морски Администрации.
Възможност за осигуряване на стаж: осигуряване на специализирана практика на студенти от
Технически университети:
1. Корпусници/механици - 1 брой, специалност: „Корабостроене и морска техника”.
Данни за контакт:
„Български корабен регистър” АД						
гр. Варна, Южна промишлена зона, адм. сграда на Булярд КИ			
www.bkrclass.org 								

тел: + 359 52/681 510
факс: + 359 52/602 864
e-mail: varna@bkrclass.org

УНИВЕРСИТЕТИ И НАУЧНИ ИНСТИТУТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ има дългогодишна история, започнала преди 133 години. Дипломата за
висше образование от Морско училище има международно признание и e на световно ниво. Студентите и
курсантите се обучават в средата на съвременна материално-техническа база с най-новите и модерни симулатори, кабинети, лаборатории. Училището разполага с планетариум, техническа работилница, учебен
кораб и три учебни полигона.
Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се обучават студенти в следните специалности:
1. „Корабоводене“ - прием: 150 души редовно и 26 души задочно обучение.
2. „Корабни машини и механизми“ - прием: 75 души редовно и 26 души задочно обучение.
3. „Мениджмънт на водния транспорт“ - прием: 70 души редовно и 27 души задочно обучение.
4. „Електрообзавеждане на кораба“ - прием: 40 души редовно и 20 души задочно обучение.
5. „Експлоатация на флота и пристанищата“ - прием: 29 души редовно и 23 души задочно обучение.
6. „Корабоплаване“ - прием: 25 души редовно обучение.
7. „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ - прием: 36 души редовно обучение.
Обучението за придобиване на бакалавърска степен е в редовна и задочна форма, 4 години при редовна
форма и 5 - задочна. Срокът на изучаване на магистърска програма е съобразен с придобитите знания и
изучаваната специалност в предходната квалификационна степен.
Данни за контакт:
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“								
тел.: + 359 52/632 015; 552 222
гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ №73			
			факс: + 359 52/303 163
www.naval-acad.bg								
e-mail: ucheben-otdel@naval-acad.bg
										info@naval-acad.bg

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Варна
Технически университет-Варна е основан през 1962 година, като един от най-старите факултети
е „Корабостроителен факултет“. Той е отделен като самостоятелен факултет през 1974 г. и вече 40 години
дава кадри за българската и световната корабостроителна индустрия.
В Технически университет-Варна се обучават студенти в следните специалности:
1. Корабостроителен факултет:
1.1. „Корабостроене и морска техника“ (КМТ) 						
тел. 052/383 219
- образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ - 4 години обучение; прием: 30 души редовно обучение.
1.2. „Корабни машини и механизми“ (КММ) 						
тел. 052/383 369
- образователна и квалификационна степен „Магистър“ - 5 години обучение; прием: 45 души редовно и 30
души задочно обучение.
2. Електротехнически факултет:
2.1. „Електрообзавеждане на кораба“ (ЕОК) 						
тел. 052/383 569
- образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ - 4 години обучение; прием: 30 души редовно и 15
души задочно обучение.
3. Факултет по морски науки и екология:
3.1. „Корабоводене“ (К)									
тел. 052/383 701
- образователна и квалификационна степен „Магистър“ - 5 години обучение; прием: 45 души редовно и 15
души задочно обучение.
3.2. „Експлоатация на флота и пристанищата“ (ЕФП) 					
тел. 052/383 701
- образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ - 4 години обучение; прием: 30 души редовно и 15
души задочно обучение.
3.3. „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда“ (ТТОМОС)
тел. 052/383 664
- образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ - 4 години обучение; прием: 30 души редовно и

15 души задочно обучение.
Осигурено е съвременно обучение в морските специалности чрез специализиран софтуер Rhino, Aveva (ex.
TRIBON) за проектиране на кораба, модерни тренажори за навигатори и корабни механици, съвременни
лаборатории по заваряване и подводно рязане на метали и др.
Данни за контакт:
Технически университет									
гр. Варна, ул. „Студентска“ №1								
www.tu-varna.bg

тел.: + 359 52/383 222
факс: + 359 52/302 771

ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА към Института по металознание, съоръжения и
технологии „Акад. А. Балевски“ при Българската Академия на Науките
ЦХА е национален научноизследователски център за фундаментални и приложни изследвания в
областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, възобновяемите енергийни източници, екологията, националната сигурност и отбраната и др. в
полза на обществото.
За реализация на научно-иследователските проекти Центърът използва машини с цифрово управление,
CAD/CAM системи, модерна измерителна апаратура и компютърна техника с набор от лицензирани специализирани програми, като MathLab, LabView, ANSYS, Orca, NAPA, и др.
Необходими работници, служители и специалисти в краткосрочен 3 годишен план:
Общите изисквания към кандидатстващите за работа или обучение са добрата професионална подготовка,
високата компютърна грамотност и ползването на чужди езици:
1. Инженери от специалности в областта на корабостроенето, корабоплаването и морските технологии
										
- 4 броя.
2. Компютърни специалисти 							
- 2 броя.
3. Специалисти електротехника и електроника				
- 2 броя.
4. Машинни инженери за работа с машини с програмно управление
- 1 брой.
5. Работници - металообработка						
- 1 брой.
6. Работници - дървообработка						
- 1 брой.
Възможности за осигуряване на стаж:
Центърът организира (безплатни или по държавни програми) летни стажове за студенти и курсанти и е
акредитиран да провежда обучение на докторанти в областите: теория на кораба, речно-морско строителство и транспорт.
Данни за контакт:
Център по хидро- и аеродинамика						
гр. Варна, ул. „Уилям Фруд“ №1							
www.bshc.bg									

тел.: + 359 52/370 500/1/2
факс: + 359 52/370 514
e-mail: office@bshc.bg

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ - ВАРНА
ТО на НТС - Варна е сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Член е на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, която обединява 20 национални научно-технически съюзи и 35 териториални
сдружения в по-големите градове на страната. В ТО на НТС - Варна членуват над 600
���������������������
индивидуални членове и над 13 фирми - колективни членове.
Учебно-квалификационна дейност: ТО на НТС създава условия за повишаване на професионалната квалификация чрез �����������������������������������������������������������������������������
организиране и провеждане на курсове за повишаване на знанията и професионалната квалификация на ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование, безработни и др.
(компютърно и езиково обучение; тематично-професионално обучение, вкл. по заявка на фирми).
Данни за контакт:
ТО на НТС 									
тел.: + 359 52/630 531
гр. Варна, ул. „Цар Симеон“ №25							
факс: + 359 52/630 533
www.nts.tea.bg									e-mail: nts@nts.varna.net

