
15 Октомври 2015 г., гр.Варна 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ФОРУМ, 

организиран от  

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт, "Marine  

Environmental Protection" Ltd. (Южна Корея) и техният представител за България  

"Адванс Енерджи енд Инжинииъринг" ЕООД, "КРЕПЕЛ" ООД и техният партньор 

партньор "BV Twentsche Kabelfabriek" Ltd (Холандия) 
 

 

Като продължение на доброто намерение на Българската национална асоциация по 

корабостроене и кораборемонт (БНАКК) да представя на своите членове и партньори 

последните новости в бранш "Корабостроене и кораборемонт", на 15 Октомври 2015 г., от 

15'00 часа, в хотел "Черно море" в гр.Варна, се състоя Международен презентационен форум, 

който бе организиран от Сдружение БНАКК, фирма "Marine Environmental Protection" Ltd. (Южна 

Корея) и техният представител за България "Адванс Енерджи енд Инжинииъринг" ЕООД и фирма 

"Крепел" ООД и техния партньор партньор "BV Twentsche Kabelfabriek" Ltd (Холандия).  

 

 
 

По време на форума четирима гост-лектори от Южна Корея: - Дустин Куон - Мeниджър на 

"Advanced Energy" Ltd; - Ан Сангки - Основател на "MEP Korea Co." Ltd и изобретател на 

технологията за екологични бои, без наличие на мед и калай; - Ан Сунгмин - Изпънителен 

директор на "MEP Korea Co." Ltd, и - Джина Лий - Мениджер в "MEP Korea Co.4 Ltd,  

 

 



един гост-лектор от Холандия: - Berto Somsen - Мениджър Marine & Offshore на "BV Twentsche 

Kabelfabriek" Ltd,и двама гост-лектори от България: - Ивелина Калчева - Мениджър продажби на 

"Крепел" ООД, и - Радослав Маринов - Управител на "Блек Сий Яхт Сървиз" ООД, 

 

   
 

представиха най-новите високотехнологични и икономически рентабилни решения в областта на: 

противообрастващите бои (антифаулинг бои - екологично чисти, с нулево съдържание на калай и 

мед), предназначени за различни плавателни съдове, както и за водни и баластни резервоари, 

битумни бои, топлоустойчиви бои, епоксидни смоли и грундове; корабното осветление, 

източници на светлина, кабели с морско и офшорно приложение и най-новите жироскопични 

стабилизатори за яхти и малки съдове. 

 

 
 

Участие в международния форум взеха над 130 представителя на дружества от бранш 

"Корабостроене и кораборемонт" и морския бизнес от цяла България. Участие в работата на 

форума взеха и студенти от Технически университет-Варна и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", изучаващи 

корабостроене, корабни машини и механизми и други морски специалности, на които 

представените теми и презентации ще подпомогнат бъдещата им реализация. 

 

Вечерта на 15 Октомври, Международният презентационен форум прерастна в традиционна 

вечер-коктейл на членовете на Българска национална асоциация по корабостроене и 

кораборемонт, по време на която гостите, партньорите и приятелите на домакините обмениха 

мнения по обсъжданите по време на форума въпроси и изнесените презентации, споделиха опит и 

мисли за бъдещето. 

 


