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Международен форум "Най-съвременни софтуерни средства за проектиране,  

дизайн, симулации и визуализации за корабостроенето и кораборемонта  

от SSI ShipConstructor и Autodesk" 
 

 

Като продължение на доброто намерение на Българската национална асоциация по 

корабостроене и кораборемонт да представя на своите членове и партньори последните 

новости в бранш "Корабостроене и кораборемонт" на 18 Юни 2014 г. (четвъртък), от 15'30 

часа, в хотел "Гранд хотел Димят" (гр.Варна) се проведе международен форум на тема: "Най-

съвременни софтуерни средства за проектиране, дизайн, симулации и визуализации за 

корабостроенето и кораборемонта от SSI ShipConstructor и Autodesk". Организатори и домакини 

бяха: Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт, SSI, Autodesk, КАД 

Пойнт и БиЕмДжи Дейта. 

 

 
 

Гост-леткорите от чужбина Питър Де Страйкер (Технически и търговски консултант от Аутодеск 

Белгия), Пол Роман (Регионален търговки мениджър на Аутодеск за машиностроителната 

индустрия за Югоизточна Европа, Румъния), Питър Приесол (Технически и търговски консултант 

от Аутодеск Чехия, Унгария, Словакия и Югоизточна Европа) и Ник Дениз (Търговски директор и 

представител на SSI Ship Constructor за Европа) представиха и демонстрираха най-съвременните 

софтуерни средства за цифрово конструиране на кораби, концептуален дизайн, дигитални 

прототипи, симулации, инструментални диаграми, планиране и управление на работните потоци с 

ShipConstructor и Autodesk. 

 

 



Участие в международния форум взеха 120 представителя на дружества от бранш "Корабостроене 

и кораборемонт" и морския бизнес от цяла България, Белгия, Италия и Румъния. 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 18 Юни, международният форум "Най-съвременни софтуерни средства за 

проектиране, дизайн, симулации и визуализации за корабостроенето и кораборемонта от SSI 

ShipConstructor и Autodesk" 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. 

 

 


