10 - 11 Октомври 2016 г., Център по хидро- и аеродинамика към БАН

Тържества по случай 40-годишнината от официалното въвеждане в експлоатация на
Института по корабна хидродинамика (по настоящем ЦХА)
10 - 11 Октомври 2016 г., гр.Варна
На 10 и 11 Октомври 2016 г., в гр.Варна се честваше 40-годишнината от официалното въвеждане
в експлоатация на Института по корабна хидродинамика, по настоящем Център по хидро- и
аеродинамика към ИМСТЦХА "Акад. Ангел Балевски" - БАН.
Първият ден от тържествените чествания, 10 Октомври 2016 г., бе проведен в Центъра по хидро- и
аеродинамика. Началото бе "Ден на отворените врати" за колегите, които имаха възможност да се
запознаят с новите съоръжения и лаборатории и дейностите на настоящем работещите в Центъра.
По-късно, в голямата заседателна зала на Института, бе проведено Общо събрание-среща, където
бяха наградени колегите със значим принос за създаването и развитието на Центъра по хидро- и
аеродинамика. Денят завърши с празничен коктейл.

През вторият ден от тържествените чествания, 12 Октомври 2016 г., в хотел "Черно море" гр.Варна, бе проведена Юбилейната науна сесия на ЦХА. Участие в нея взеха Областният управител
на област Варна - г-н Стоян Пасев, Кметът на гр.Варна - г-н Иван Портних, представители на висши учебни
заведения и институти от България, Германия, Русия и Украйна, представители и членове на
Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт и др.

"Разчитаме на научния потенциал на Варна и активно работим с експертите от Центъра по хидрои аеродинамика, защото вярваме, че това е начина за промяна! Сътрудничеството между общината,
бизнеса, научноизследователските институти и университетите е важно, защото съм сигурен, че
това е ключов момент за привличане на инвестиции и развитие на нашия град - това заяви кметът

на гр.Варна, г-н Иван Портних, по време на церемонията по откриването на юбилейната
конференция и като пример за доброто взаимодействие между Община Варна и Центъра по по
хидро- и аеродинамика посочи два големи инфраструктурни проекта, на обща стойност около 12
млн. лв., които са поверени за проектиране на учените от Центъра. Това са рибарското пристанище
край Аспарухово и мостикът край рибарския плаж. Г-н Портних информира, че пристанището
вече е с готов технически проект, който предстои да бъде внесен в Министерството на земеделието
и храните за европейско финансиране. За изграждане на мостика средства ще бъдат заложени в
общинския бюджет, а реализацията трябва да започне в началото на 2017 г.

След завършване на церемонията по откриването, проф. Румен Кишев - Управител на ЦХА, връчи
паметни знаци на официалните гости и на заслужилите служители на Центъра и изнесе
ретроспективен доклад на тема: "40 години в помощ на развитието на изследванията в областта на
морския транспорт и развитието на морската индустрия у нас и в чужбина".
Юбилейната научна конференция продължи с тържествен обяд и изнасяне на ретроспективни
доклади по ключовите направления от дейността на ЦХА.

