
06 Април 2023г., гр.Варна 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ФОРУМ  

„ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”, 

 организиран от Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт  

и „Бюро Веритас България” ЕООД 

зала „Галерия Графит”, хотел „Хотел галерия Графит” (гр.Варна, бул.„Княз Борис I” №65) 

06 Април 2023 г. (четвъртък) от 16’00 часа 

  

  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ, 
  

В продължение на установената практика да представяме на своите членове и партньори актуални въпроси, 

касаещи морския сектор, с настоящето Ви каним да вземете участие в международния презентационен форум на 

тема: 

„ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”, 

който ще се проведе на 06 Април 2023 г., от 16’00 ч. (регистрация от 15’30 до 16’00 ч.), в зала „Галерия Графит” на 

хотел „Хотел галерия Графит” - гр.Варна.  

  

ПРОГРАМА: 

1. Регистрация              15:30 - 16:00 

2. Официално откриване             16:00 - 16:10 

* Светлин Стоянов - Председател на Управителния съвет на БНАКК 

* Пайет Палайологу - Вицепрезидент на Бюро Веритас за зона Югоизточна Европа, Черно море и Адриатическо море 

(SEEBA Zone)  

 

3. Обзор на изискванията на IMO за декарбонизация на морските превози и методите за постигането им:    

16:10 - 16:50 

* Регураторен режим, нотации и инструменти на Бюро Веритас; 

* Сравнителен анализ на бъдещите горива и предизвикателства при въвеждането им;  

* Ретрофит с цел повишаванe енергийната ефективност на корабите - възможности пред морския бизнес; 

* Енергиен преход и дългосрочни прогнози към нулеви въглеродни емисии. 

лектор: Джон Кокаракис - Технически директор SEEBA Zone, Бюро Веритас 

4. Алтернативни методи за намаляване на въглеродните емисии в   корабоплаването. Силата на вятъра, силата на  

данните               16:50 - 17:20 

лектор: Василиос Димолас - Директор технологии и иновации SEEBA Zone, Бюро Веритас 

5. Въпроси и коментари            17:20 - 17:30   
6. Българското участие в Global Solo Challenge - околосветска обиколка за самотни мореплаватели    - Павлин 

Надворни - Управител „Блек сий яхт сервиз” ООД   17:30 - 18:00 

ВЕЧЕРЕН КОКТЕЙЛ          -          начало 18’00 

конферентна зала „Галерия Графит” на хотел „Хотел галерия Графит” 

  

Гост – лектори от чужбина ще бъдат: 

* Джон Кокаракис - Технически директор SEEBA Zone, Бюро Веритас 

* Василиос Димолас - Директор технологии и иновации SEEBA Zone, Бюро Веритас 

Приложение: кораборемонт, корабостроене; корабособственици; корабно машиностроене; корабна електротехника; 

корабни системи, устройства и механизми; корабно проектиране; аеро- и хидродинамика; морска екология; пристанища; 

морска администрация; яхтинг; други. 

Работен език - български език. 

Участието във форума е безплатно. 

Домакини на Международния форум и на коктейла са: „Бюро Веритас България” ЕООД и БНАКК. 

 

Очакваме Вашето потвърждение за участие до края на работния ден на 31 Март 2023 г., на имейл-адрес: 

info@bulnas.org или на мобилен телефон: + 359 899 955 834. 
Няма ограничение за броя на представителите от всяко дружество. 

 

ПОЗДРАВИ 

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт 

 

mailto:info@bulnas.org


 
 

 


