15 - 16 Май 2010 г. - гр.Санкт Петербург, Русия

Руско - български бизнес форум "КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ СТРАТЕГИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
На 15 и 16 Май 2010 г., по инициатива на Българска национална асоциация по корабостроене и
кораборемонт, в Генералното консулство на Република България в гр.Санкт Петербург, Русия, се
проведе руско - български форум на тема: "Корабостроенето и кораборемонта - стратегическо
сътрудничество". В него взеха участие повече от 90 души от двете страни, представители на
местната и изпълнителна власт на най-високо ниво, както и специалисти и бизнесмени от бранш
"Корабостроене и кораборемонт".

Бизнес форумът бе организиран от Българска национална асоциация по корабостроене и
кораборемонт, Службата по търговско-икономически въпроси към Генералното Консулство на
Република България в гр.Санкт Петербург, "Център по технологии на корабостроенето и
кораборемонта" ООД и Асоциацията на корабостроителите на Санкт Петербург и Ленинградска
област, с подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на Република България.

Основен акцент на форума бе възобновяването на руско - българските отношения в областта на
корабостроенето и кораборемонта. В хода му бяха обсъдени възможностите за възобновяване на
сътрудничеството в областта на корабостроенето и кораборемонта, проектирането на плавателни
съдове, производстовто на корабно оборудване и др.

През вторият ден от форума в Центъра по технологии на корабостроенето и кораборемонта беше
проведено първото заседание на постоянната руско-българска работна група в областта на
корабостроенето, кораборемонта, речния и морски транспорт - сформирана в изпълнение на
подписаният по време на XIII-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за
икономическо и научно-техническо сътрудничество (10-11 Декември 2009 г. в гр.София)
протокол, подписан от страна на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Р.
България - г-н Т. Трайков и Министъра на енергетиката на Руската Федерация - г-н С. Шматко.
В работата на форума и на първото заседание на постоянната руско-българска работна група в
областта на корабостроенето, кораборемонта, речния и морски транспорт взе участие и
Областният управител на Област Варна - г-н Д. Симеонов.

