
ОФШОРНАТА ИНДУСТРИЯ 
В МОРСКИЯ СЕКТОР
ИЗГОТВИЛ: ФЛЕКСИПРО



УВОД

Предмет на настоящата работа е връзката на овшорната нефтена и газова индустрия с 
корабоплаването. 

Обект на анализ са видовете специализирани кораби, използвани  в офшорната индустрия. 
Целта е да бъдат изследвани различните характеристики на корабите и тяхната 

експлоатационна безопасност. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ 2



ЗАДАЧИ
✓ - Обзор на специализираната 

литература за видовете 
кораби;

- - Изследване на 
сертифицирането на 
ръководния и оперативния 
екипаж;

- - Извършване на анализ на 
системите за безопасност, с 
които разполагат корабите в 
офшорната индустрия.
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АКТУАЛНОСТ

обуславя се от факта, че морският транспорт,
като основен за съвременната нефтена и
газова индустрия, предоставя възможност за
стабилно нарастване на този вид индустрия
без да увеличава съществено разходите за
него. Близо една трета от общото количество
товари, превозени по море, се пада на
товарите, превозени с танкери. Големите
агенции за проучване предвиждаха в периода
2018–2023 година световната търговията по
море да запази своя годишен темп на растеж
от 3,8%.
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ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА 
ОФШОРНАТА ИНДУСТРИЯ

• добивът в дълбоки води, пренастройването към по-големи

разстояния от брега и към по-дълбоки води в открито море,

• процедурата за хоризонтални сондажи и хидравлично

фрактуриране в открито море при спазване на разпоредбите

за опазване на околната среда,

• отношението към остаряващата инфраструктура на

съоръженията в открито море,

• откриването, регистрацията и използването на ресурсите в

арктическите региони,

• реакцията спрямо „зелените“ импулси, произтичащи от

конвенцията MARPOL, конвенцията за управление на

баластните води и директивата относно разглобяването на

кораби за скрап. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ
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КОРАБИ СПОРЕД 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

- транспортни,

- риболовни, 

- спомагателни и 

- кораби от техническия флот. 
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МОРСКИ КОРАБИ

- кораби с неограничен район на плаване,
плаващи по морета и океани с
отдалечение повече от 200 морски мили
от пристанище-убежище;
- кораби І категория, които плават в
открито море на разстояние не повече от
200 морски мили от пристанище-
убежище;
- кораби ІІ категория с ограничен район
на плаване на повече от 50 морски мили
от пристанище-убежище;
- кораби ІІІ категория, плаващи в
крайбрежните води и рейдовете.
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ТОВАРНИ КОРАБИ
Товарните кораби са корабите за
превоз при офшорна индустрия и
са обект на настоящата
дипломна работа. Те се делят на
две основни групи:

- - сухотоварни кораби, които
биват кораби за насипни
товари – бълккериъри, кораби
за генерални товари;

- - танкери.
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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ

По приблизителни оценки през периода 
между 2014 г. и 2025 г. световното 
търсене на различни видове съдове за 
обслужване на нефтени платформи в 
морето ще възлиза на 1230 до 1970 
единици. 

До 2025 г. се очаква да се покачи общият 
обем на поръчките за всички видове 
кораби с 3,7 %. 

Добивът на енергия от морето е 
„зеленият“ двигател на морския сектор. 
Общият му потенциал за периода 2012 –
2022 г. се изчислява на над 19 млрд. евро 
(около 2 млрд. евро годишно). 9
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
БЕЗОПАСНОСТТА

Основни замърсявания на морската среда, предизвиквани от корабите 
са:

➢ Течни субстанции 
- нефтосъдържащи и трюмни води,токсични (вредни) флуиди,фекални 
води ,”черни води”, води от камбузи, бани, умивални,”сиви води”, 
трюмно-баластни води и т.н.
• Твърди субстанции 
- хартиени отпадъци, хранителни отпадъци, пластмасови отпадъци не 
съдържащи хранителни примеси пластмасови отпадъци съдържащи 
хранителни примеси и т.н.
• Газообразни субстанции 
- изгорели газове от главни и спомагателни енергетични установки; 
- изгорели газове от утилизатори и инсенератори (peдyктори на 
отпадъци); 
- газове, образувани при ремонтни и аварийни ситуации.
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- Технически мероприятия и мерки срещу природни сили
- Екологична безопасност 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перспективите пред този вид индустрия тези кораби са крайно необходими и е съществено важно 
тяхната безопасност и дейност да бъдат контролирани и поддържани ефективни. 

Динамиката и глобализацията на индустрията, включително цифровизацията, създадоха множество 
възможности за дигитализиране на процеси и дейности. Въпреки това, за корабите, обслужващи 

офшорната индустрия човешкият капитал е съществен. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО

+359897523442

office@flexyprobg.com


