
 

Анотация 

24406 Техническо обслужване и ремонт на кораба 

 

Учебен план № 4-102-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабни машини и 

механизми за ВМС“, ОКС „Бакалавър“ 

120 часа + 42 часа трен. подг., задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 8 

Катедра 

Кораборемонт 

  Резултати от обучението: 

  1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

   - Методите и средствата за оценка и възстановяване на техническото състояние на КТС, 

корпусните конструкции и системите. 

   - Системите и процедурите за планиране, организиране, изпълнение и регистриране на ТО и 

ремонтите на корабите. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Да планират, извършват, контролират и отчитат ТО и ремонта на кораба в съответствие с 

изискванията на международните кодекси и конвенции. 

   - Да контролират и извършват разглобяване, дефектация и подмяна на негодните детайли. 

   - Да контролират и извършват сглобяване, монтаж, центровка и изпитване на КТС след 

ремонт. 

Система за оценяване: 

Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват на база текущ контрол и с изпитна 

оценка (ИО). 

   За получаване на текущата оценка (ТО) по дисциплината на обучаемите се поставят различни 

задачи, като оценката по всяка от тях може да се умножава с тегловен коефициент, или отделните 

задачи (цели) за оценяване носят точки. Текущата оценка се определя по формула, в която се 

вписват оценките съответно по отделните задачи според номера и вида на изпитване. 

   Условие за допускане до изпит е 80% посещение на лекции, 100% посещение на упражнения. 

   Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

КО = 0,40.ПИ + 0,50.ИО + 0,1.ТО. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенция STCW от 1978/1995 г., 

както е изменена от моделен курс на ИМО – IMO Model course 7.04, функция 3. „Поддържане и 

ремонт“, на оперативно ниво, компетенции 3.1. и 3.2. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Технологичен процес за производство на детайлите от КММ 6  

2. Техническа експлоатация на корабите. Общи принципи и 

организационна основа 

8 1 

3. Съвременни технологични методи и средства за увеличаване на 

ресурса на корабните машини и устройства 

14 2 

4. Техническо обслужване и ремонт на корабните двигатели с 

вътрешно горене (КДВГ) 

14 2 

5. Техническо обслужване и ремонт на корабните спомагателни 

технически механизми и системи 

10 2 

6. Доков ремонт на корабите. Техническо обслужване и ремонт на 

корабните корпусни конструкции и устройства 

23 8 

7. ПЗ по теми 4., 5. и 6.  30 

 Общо: 75 45 

8. Тренажорна подготовка  42 

 




