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24 Март 2016 г. - по време на годишното Общо събрание на БНАКК, 

състояло се на 24 Март 2016 г., в хотел "Черно море", гр.Варна, 

Управителният съвет на БНАКК връчи за пръв път индивидуални и колективни награди 

за заслуги към бранш "Корабостроене и кораборемонт", принос за развитието на 

Асоциацията, постигнати резултати през 2015-та година и юбилейни годишнини 

 

По време на годишното Общо събрание на БНАКК, състояло се на 24 Март 2016 г., в хотел 

"Черно море", гр.Варна, 

 
Управителният съвет на БНАКК връчи за пръв път следните индивидуални и колективни 

награди: 

1. "ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА БНАКК": 

1.1. Димитър СТОЯНОВ - Почетен Председател на борда на директорите на ККЗ "МТГ - 

Делфин" АД - за дългогодишната и всеотдайнаната му дейност и личният му принос за 

развитието на българското корабостроене и кораборемонт; за приноса, който има за учредяването, 

развитието и повишаването на общественият авторитет на Българска национална асоциация по 

корабостроене и кораборемонт и за изключителната роля и неуморната (през годините) му 

дейност във връзка с обучението и реализацията на квалифицирани млади кадри за бранш 

"Корабостроене и кораборемонт" и конкретно за подкрепата за запазването на факултет 

"Корабостроене" и укрепването на специалност "Корабостроене и морска техника". 

1.2. Гето МАРИНОВ - дългогодишен финансов директор на "Варненска 

корабостроителница" АД в момента Председател на клуб "Корабостроител ветерани" към 

ТО на НТС Варна и Председател на Контролния ствет на ТО на НТС Варна - за 

дългогодишната и всеотдайнана му дейност и личният му принос към българското корабостроене. 

1.3. Златко БАКАЛОВ - Председател на Съвета на директорите на КРЗ "Одесос" АД - за 

дългогодишната и всеотдайнаната му дейност и личният му принос за развитието на българското 

корабостроене и кораборемонт. 

 

         



2. "ЗЛАТНА НА БНАКК" - за посоченият по-горе принос, членовете на Управителния съвет 

на БНАКК наградиха г-н Димитър Стоянов, г-н Гето Маринов и г-н Златко Бакалов и със 

"Златна значка" на БНАКК. 

 

3. ГРАМОТА за дългогодишна и всеотдайна дейност и личен принос към българското 

корабостроене и по повод 70-годишният му юбилей бе връчена на г-н Йордан СЛАВОВ: 

- инж. Славов е работил повече от 10 години в направление "Технология, организация и 

икономика на корабостроенето (ТОИК)" към бившия Институт по корабостроене. До края на 2015 

г. е работил в ТО на НТС Варна като Организационен секретар. Работил е активно при 

учредяването на БНАКК и е дал идеята за логото на Асоциацията. 

 

 
 

4. ГРАМОТИ по случай юбилейни годишнини: 

- ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - по повод 135-годишнината от основаването на Морско училище; 

- Център по хидро- и аеродинамика към БАН - по повод 40-годишнината от основаването на 

Института; 

- ККЗ "МТГ - Делфин" АД - по повод 25-годишнината от основаването на завода; 

- "Смарт Дизайн 2006" ООД - по повод 10-годишнината от основаването на проектантската 

организация. 

 

       



От името на Управителният съвет на БНАКК, Председателят на УС - г-н Светлин Стоянов 

връчи сертификати за членство и на новоприетите през изминалата година членове: 

- "КРЕПЕЛ" ООД, приети за редовен член по време на УС на 18 Ноември 2015 г.; 

- "Русенска Корабостроителница Запад" АД, приети за редовен член по време на УС на 15 

Януари 2016 г.; 

- "Джамбо" ЕООД, приети за редовен член по време на УС на 15 Януари 2016 г.; 

- "Маринимпекс" ЕООД, приети за редовен член по време на УС на 26 Февруари 2016 г.  

 

                  


