
ПРЕДСТАВЯНЕ ФИРМА „ТЕВА МАРИН” EООД 
 
ТЕВА МАРИН EООД е фирма с утвърдени позиции в областта на корабостроенето и 
кораборемонта в България и е член на Българска Национална Асоциация по 
Корабостроене и Кораборемонт. 
Като един от най-големите подизпълнители в областта на корабостроенето и 
кораборемонта, дружеството изпълнява широк спектър от монтажни дейности на 
територията на всички корабостроителни заводи в България.  
Основна част от дейността на фирмата е насочена към цялостно обзавеждане на 
корабни надстройки. Стремежът ни е да предложим завършен продукт – от насищане, 
тръбопроводи, вентилация, изолация и обшивка до подови покрития и мебели.  
ТЕВА МАРИН разполага с конструкторско бюро за изготвяне на идеен, технически и 
работен проект по обзавеждане на корабни надстройки, заедно със спецификация на 
материалите, заявка за материали и отчетна документация.  
За да достави необходимите материали, фирмата работи с утвърдени лидери в областта 
на корабостроенето, като по такъв начин гарантира тяхното качество и съответствие с 
изискванията на класификационните организации.  
 
 
ЦЕЛИ 
Водеща цел на дружеството е да разшири позициите си на българския и международен 
пазар и повиши качеството на предлаганите услуги. В тази връзка сремежът е да се 
предлагат разумни цени на услугите, които да бъдат атрактивни както за българските 
клиенти, така и за чуждестранните партньори на фирмата. 
Приоритетна цел на фирмата е осигуряването на здравословни и безопасни условия на 
труд. Фирмата спазва задължителните законови и нормативни изисквания за тяхното 
предоставяне. 
ТЕВА МАРИН се стреми към изграждането на стабилни връзки с клиента за по-пълно 
разбиране на неговите нужди и удовлетворяване на неговите изисквания по отношение 
на качеството. 
 
ИСТОРИЯ 
Фирма ТЕВА ЕООД е основана през 1996 г. с предмет на дейност корабни изолации.  
Две години по-късно фирмата разширява своята дейност и започва монтажа на стенни и 
таванни панели и подови покрития.  
През 2000 година  е създадено конструкторско бюро, занимаващо се с проектиране на 
корабно обзавеждане. Същата година започва изработката и монтажа на мебели за 
нуждите на Корабостроителница Русе.  
През 2004 г. фирмата открива офис в гр. Варна и започва работа на терилторията на 
Булярд КИ ЕАД.  
През 2008 г., след преструктуриране предмета на дейност, услугите свързани с 
корабостроене и кораборемонт се прехвърлят към новосъздадената ТЕВА МАРИН 
EООД. 



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
Основните дейности на дружеството включват: 
 

• Вентилация и климатизация. 
- Изработка и монтаж на вентилационни канали и клапи в надстройката и 

машинно отделение.  
- Монтаж на въздуховоди и клапи за климатична система. 
- Изолация на климатична система.  

Фирмата разполага със собствена техника за изработка на правоъгълни вентилационни 
канали с дебелина до 3 mm от черна и поцинкована ламарина.  

• Корабни изолации. 
Корабните изолации са една от основните дейности на ТЕВА МАРИН. С близо 15 
годишен опит в тази област, фирмата разполага с екип от високо квалифицирани 
специалисти, които могат да извършват всички видове изолационни дейности: 

- Противопожарна изолация. 
- Топлинна и противошумна изолация. 
- Изолация на тръбопроводи в машинно отделение и надстройка.  
- Изолация на димоходи и шумозаглушители. 
• Обшивка с металопласт /панели/ и поцинкована ламарина, дървени плоскости и 
др. 

Компанията е тясно специализирана в проектирането и монтажа на корабни обшивки. 
Работим с утвърдени производители на метални панели, интериорни врати, 
инспекционни отвори, илюминатори и други. Ние предлагаме:  

- Монтаж на преградни стени, обшивка и тавани.  
- Монтаж на врати B-15. 
- Монтаж на инспекционни врати и амбразури за илюминатори. 
- Монтаж на первази и ръкохватки. 

Разчитайки на дългогодишния опит в тази област и екипа от професионалисти, фирмата 
се е утвърдила като коректен партньор при над 54 завършени проекта.  

• Подови покрития. 
- Монтаж на PVC и гумени подови покрития и противоплъзгащи керамични 

плочки. 
- Плаващи подове клас А-60. 
- Противопожарни циментови замазки. 
- Изравнителни подови замазки. 
• Изработка и монтаж на мебели за корабостроенето. 

Фирмата разполага със собствено оборудване за производство на мебели и корабен 
инвентар.  
Към настоящия момент ТЕВА МАРИН предлага изработването и монтажа на: 

- Корабни мебели. 
- Дървени врати и ръкохватки. 
- Корабен инвентар. 
- Работни плотове и маси, табла и други. 
- Изделия от дърво по спецификация на клиента. 
• Проектиране по група „Архитектура и обзавеждане”. 

- Идеен и работен проект. 
- Авторски надзор. 



- Отчетна документация. 
 
ОБОРУДВАНЕ 
ТЕВА МАРИН ООД разполага с два офиса и съответно дърводелски и тенекиджиен 
цех. Извършва корабостроителни и кораборемонтни услуги и на територията на Булярд 
КИ ЕАД, МТГ – Делфин АД, ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал – Варна и КРЗ Одесос 
Варна. 
 
Фирмата разполага с разнообразно технолгично оборудване за извършване на 
основните си дейности: 

- Заваръчни апарати 
- Ръчни електрически инструменти. 
- Автомобилен парк, включващ два микробуса и пет служебни автомобила 
- Цех „Тенекиджиен”: гилотина, абкант, електрически ножици за ламарина и др. 
- Цех „Дърводелен”: машини за изработка на мебели 
- Машини и инструменти за полагане на подови покрития: заваръчен апарат за 

PVC настили, пистолети за горещ въздух, хоризонтален миксер за замазки, 
машина за шлайф на подови замазки, уред за измерване на относителна 
влажност и др.  

 
 

  
 


