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    1.Възможности на “ ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД за 

кораборемонтна и корабостроителна дейност. 

    2.Сертификационни документи осигуряващи качеството на военната и специална 

продукция. 

     3.Възможности на “ ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД за поддържане 

на отбранителните способности на българските и съюзническите ВМС. 

         3.1.Основни проблеми. 

         3.2.Възможности за участие в модернизацията на фрегатите Е- 71. 

         3.3.Предложения за поддържане на отбранителни способности. 

    4.Заключение. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
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1.Възможности на “ ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски арсенал – 

Варна “ ЕООД за кораборемонтна и корабостроителна 

дейност. 
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 Кораборемонт на военни и граждански кораби. 

 

 Преоборудване на военни и граждански кораби,  

включително чрез скъсяване на корпуса и промяна 

на района на плаване. 

 

 Строителство на: 

       - спомагателни военни кораби и катери; 

       - специализирани граждански кораби (малотонажни 

       и барджи); 

       - яхти и гребни лодки. 
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 Комплексен ремонт на корабно оборудване: 

 

    - комплексен ремонт на корпуса; 

 

    - корабни силови системи и механизми,  

      устройства и възли; 

 

    - електрообзавеждане на кораба; 

 

    - радио и ел. навигационно оборудване; 

 

    - въоръжение. 
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    2. СЕРТИФИКАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ 

ОСИГУРЯВАЩИ КАЧЕСТВОТО НА 

ВОЕННАТА И СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ 
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      За осигуряване качеството на военната и специална продукция в 

завода е внедрена, действа и постоянно се подобрява интегрирана 

система за управление и осигуряване на качеството със съответните 

документи: 

 

  Сертификат  № QS-2363 НН за съответствие съгласно ISO 9001: 

2008 “ Система за управление на качеството “ – без изключения; 

 

   Сертификат серия СК № 012/2011  за съответствие съгласно     

изискванията на НАТО - AQAP  2110  - без   изключения;  

 

   Сертификат № ЕМ – 6640 HH за съответствие съгласно ISO 14001 :  

 2005 “Система за управление по отношение на околната среда “; 

 

  Сертификат № S – 5235 HH - за съответствие съгласно BS ONSAS 

18001: 

 2007 “ Система за управление на здравето и безопасността при работа “. 
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 3. Възможности на “ ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски арсенал – 

Варна “ ЕООД за поддържане на отбранителните 

способности на българските и съюзническите ВМС. 
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3.1. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ 

 

 Липса на документация осигуряваща технологичната дейност 

по поддържане и ремонт. 

 

 Липса на ЗИП за определени изделия и системи. 

 

 Липса на софтуер за основни системи по въоръжение и 

наблюдение и някои от системите за управление. 

 

 Липса на стендове и апаратура за проверка и настройка на 

параметрите. 
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3.2. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИЯТА  

НА ФРЕГАТИТЕ Е- 71  

 

       Имаме възможности и сме готови да извършим 

преустройството и модернизацията на фрегатите “ Дръзки “, 

“Верни “ и “ Горди “, съвместно с други фирми .  

 

   “ ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД има 

готовност за :  

 Разработване на техническа документация включваща: 
      - изменение и усилване на корпуса; 

      - фундаменти за монтаж на ново оборудване; 

      - насищане на кораба с кабелни трасета, тръбни системи и др.; 

      - изменението на съществуващите системи на кораба, които ще    

претърпят изменение при модернизацията; 

             - изготвяне на техническа документация на системите и устройствата.  
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 Дейности, които можем да извършим при модернизацията: 
     - цялата корпусно-заваръчна работа по модернизацията; 

     - всички фундаменти и закрепвания на новите системи, механизми,     

устройства и др.; 

     - трасиране и монтаж на всички  кабели и тръбопроводи; 

     - възстановяване и преустройство на общокорабни системи;  

     - изпълнение на нови системи. 

 

 

          НЕ МОЖЕМ ДА ИЗВЪРШИМ  ИНТЕГРИРАНЕ  НА СИСТЕМИТЕ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ (ПОДВОДНО, НАДВОДНО И ВЪЗДУШНО), СИСТЕМИТЕ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕЛБАТА И НЯКОИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА КОРАБА. 
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 3.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ. 

 
  Да бъдат включени в “ Програмата за усвояване на дейности по военно 

временния план “ основни изделия по въоръжението и системите за наблюдение и 

управление на фрегатите Е – 71 и минния ловец. 

 

  Всички нови системи и въоръжения планирани като модернизация на корабите от 

ВМС да бъдат осигурени с необходимата ремонтно – експлоатационна 

документация за периода до заводски ремонт (задължително обслужване от 

производителя). 

 

  Монтирането, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на 

всички нови системи и съоръжения да се извършва в “ ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски 

арсенал – Варна “ ЕООД с участието на специалисти от завода. 

 

  Ремонта на основни елементи от обслужващите системи на главните и 

спомагателни механизми и общо корабните системи да се извършва чрез поетапна 

подмяна с ново поколение изделия на база финансово – икономическа 

целесъобразност в съответствие с техническите характеристики и параметри. 
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 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Поддържането на отбранителните способности на 

ВМС изисква разработване и съгласуване на концепция за 

удължаване на жизнения цикъл на корабите с участието 

на “ ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД  
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“Ние предлагаме  

нещо повече от ремонт 

 

 - ние предлагаме 

 сигурност!"  
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