Фирми, упълномощени да извършват дейности по Разпореждане № 95A - прегледи, ремонт и освидетелстване на спасително, противопожарно, навигационно, техническо и аварийно
оборудване - за вътрешните водни пътища към 27.09.2021 г.

№

1.

2.

3.

4.

Име на фирма или експерт

"Саламандър-911" ООД

"Интернационални морски
технологии" ЕООД - Русе

"Еврорадар - ТМ" ЕООД Русе

"Български корабен
регистър" АД - Варна

Дейност

Адрес за кореспонденция и телефон за контакт

Гр. Русе 7000, ж.к "Хъшове", бул. "Цар Освободител" №
Прегледи, монтаж, замяна, поддържане, изпитване за установяване на годност
64;тел.: + 359 (0) 82 823 160; + 359 (0) 82 588 801; факс: +
и освидетелстване на: корабни пожароизвестителни системи, корабни
359 (0) 82 877 659; e-mail: sald9111@mail.bg;
преносими и возими пожарогасители, корабни стационарни противопожарни
www.sald911.ruse.biz
системи, корабни противопожарни шлангове, хидранти и струйници и да
издава сертификати за техническа годност при извършен преглед, монтаж,
замяна, ремонт, поддръжка или изпитване на корабни пожароизвестителни
системи, стационарно и преносимо противопожарно оборудване.
гр. Русе 7000, ул. "Велбъжд" № 2;
Прегледи, монтаж, ремонт, замяна, изпитване и освидетелстване на корабна
тел.: + 359 (0) 82 828 216; факс: + 359 (0) 82 822 230; e-mail:
апаратура на непритежаващи клас от класификационна организация кораби,
office@imt.bg
които плават по вътрешните водни пътища за установяване на годността на:
корабни радиотелефонни системи, корабно навигационно оборудване,
включително радиолокационно оборудване, прибори за указване на скоростта
на завиване (УСЗ), корабни пожароизвестителни системи, корабни
тахометрични устройства, системи за автоматична идентификация (АИС).
гр. Русе 7004, ул. "Доростол" № 31, бл. "Кристал", вх. 2, ет.
Прегледи, монтаж, ремонт, замяна, изпитване и освидетелстване на корабна
3; GSM: + 359 (0) 888 241 907; е-mail: evroradar_bg@abv.bg
апаратура на непритежаващи клас от класификационна организация кораби,
които плават по вътрешните водни пътища за установяване на годността на:
корабни радиотелефонни системи, корабно навигационно оборудване,
включително радиолокационно оборудване, прибори за указване на скоростта
на завиване (УСЗ), корабни пожароизвестителни системи, корабни
тахометрични устройства, системи за автоматична идентификация (АИС).

Прегледи и издаване на сертификати за техническа годност на съдове под
налягане, корабни подемни кранове, корабни битови уредби работещи с
втечнен газ, наподвижно монтирани пожарогасителни системи за защита на
машинните, котелните и помпените отделения, корабни рулеви системи,
корпуси - конструкция и остатъчна дебелина на обшивката.

гр. Варна 9000, район "Одесос", ж.к. "Южна промишлена
зона", административна сграда на "Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД
тел.: +359 (0) 52 681 510; +359 (0) 52 681 520;
факс: +359 (0) 52 602 864;
e-mail: varna@bkrclass.org; www.bkrclass.org

Валидност на
разрешението за
извършване на
дейността

19.07.2026 г.

до 19.07.2026 г.

до 29.08.2026 г.

до 05.12.2021 г.

5.

6.

7.

8.

гр. Русе 7000, ул. "Калоян" № 3
тел. +359 (0) 82 824 665,web: river-service.bg
гр. Русе 7005, ж.к "Здравец-Север", бл. "Иван Кръстев - 2",
вх. Б, ет. 6;
"Елина - 97" ЕООД - Русе
офис ул. "Мостова" № 11; тел./факс: + 359 (0) 82 832 337;
GSM: + 359 (0) 896 893 453; + 359 (0) 896 893 454; + 359 (0)
896 893 444; е-mail: a97@abv.bg
гр. Русе 7000, кв. "Веждата", ул. "Преслав" № 16А
Евлоги Йорданов Младенов Измерване на остатъчна дебелина на обшивката на корпуси .
тел. +359 (0) 885 397 907 e-mail: evlogi_mladenov@abv.bg
гр. Враца 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 122, вх. В,ет. 4, с адрес на
Прегледи, монтаж, замяна, поддържане и изпитване за установяване на
управление и кореспонденция ул. "Подбалканска" № 2а
годността на корабни пожароизвестителни системи, преносими и возими
тел.+ 359 (0) 92 5 68 61;+ 359 (0) 92 62 05 60; факс: + 359 (0)
пожарогасители, корабни стационарни противопожарни системи и оборудване
92 62 02 05; GSM: + 359 (0) 887 468 544; + 359 (0) 888 505
- кранове, хидранти, шлангове, струйници и да издава сертификати за
488; e-mail: kat.eood@gmail.com
"КАТ" ЕООД - Враца
техническа годност при извършен преглед, монтаж, замяна, ремонт,
поддръжка или изпитване на корабни пожароизвестителни системи,
стационарно и преносимо противопожарно оборудване.
.
"РИВЪР СЪРВИЗ" ЕООД

Измерване остатъчна дебелина на обшивката на корпуси и съдове под
налягане на кораби.
Прегледи, монтаж, замяна, поддържане и изпитване за установяване на
годност и издава сертификати за техническа годност на: корабни носими и
возими пожарогасители; корабни противопожарни системи, шлангове,
хидранти и струйници; корабни пожароизвестителни инсталации; стационарни
пожарогасителни системи.

9.

Иван Цанев Петков

Измерване на остатъчна дебелина на обшивката на корпуси .

10.

"Оборудване за водни
спортове" ООД

Снабдяване, сервиз, и изпитване на надувни спасителни жилетки.

гр. Русе 7000, ул. "Пристанищна", № 2, вх. Б
гр. Варна 9000, р-н "Одесос", ул. "Александър Дякович" №
10
сервизна станция - гр. Русе 7000, ул. "Пристанищна" № 1
тел. +359 (0) 893 348 201

23.01.2022 г.

до 19.07.2026 г.

19.09.2023 г.

до 25.03.2024 г.

21.04.2024 г.
28.05.2024 г.

