
11 - 14 Юни 2012 г., гр.Варна 

 

5-то заседание на постоянната руско-българска работна група  

в областта на корабостроенето, кораборемонта, морският и речният транспорт 
 

 

В периода 11 - 14 Юни 2012 г., в гр.Варна се проведе  петото заседание на постоянната руско-

българска работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морският и речният 

транспорт (ПРГ) към Междуправителствената руско-българска комисия за търговско-

икономическо и научно-техническо сътрудничество между Руската Федерация и Република 

България. 

Участие в работата на заседанието взеха над 25 ръководители и водещи специалисти от руска и 

българска страна. 

 

 
 

Програмата на работното заседание включи доклади и дискусии, свързани с възможностите за 

участие на българските заводи в изпълнението на целевите програми на Руската Федерация за 

възобновяване на руския флот, доставка на корабно оборудване за строящи се в руски 

корабостроителници кораби; сътрудничество в областта на проектирането на риболовни кораби, 

специализирани кораби и др.; обмен на студенти и специалисти, обучавани по морските 

специалности и по-специално по специалност "Корабостроене" и др. 

Като обобщение на работата на ПРГ, по време на нарочна конференция, е подписания на 12 Юни 

2012 г. съвместен протокол, в който се дава положителна оценка на свършеното до момента; 

решава се следващото, шесто заседание, на постоянната руско-българска работна група в областта 

на корабостроенето, кораборемонта, морският и речният транспорт да се проведе в периода 

Септември - Октомври 2012 г. в Санкт Петербург, Русия, в рамките на което да се организира 

среща между представители на корабостроителни заводи от Русия, потребители на корабно 

оборудване и фирми от България, производители на корабно оборудване, както и Ръководството 

на руската част на ПРГ да информира руските корабособственици и заинтересованите органи на  



изпълнителната власт на Руската Федерация за възможностите на българските корабостроителни 

заводи за строителство на различни типове кораби.   

 

 
 

Протоколът беше подписан от Александър Алешкин, Председател на руската част на постоянната 

руско-българска работна група и Генерален директор на ОАО "ЦТСС" и от българска страна - от 

Иван Даскалов, Председател на българската част на ПРГ, Председател на УС на БНАКК 

и Изпълнителен директор на "Корабно машиностроене" АД. 

 

 
 

Церемонията по подписването на двустранния протокол беше почетена от Генералният консул на 

Руската Федерация във Варна, Зам. управителят на Варненска област, Изп. директор на ИА 

"Морска администрация" - София; Ръководителят на служба СТИВ - Москва и ръководители на 

отдели в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България. 


