
28 Юни 2017 г., гр.Варна 

 

Международен морски презентационен форум  

"Обзор на последните изисквания на международните морски конвенции  

и очаквани промени в следващите 5 години" 
 

 

Като продължение на доброто намерение на Българската национална асоциация по 

корабостроене и кораборемонт (БНАКК) да представя на своите членове и партньори последните 

новости в бранш "Корабостроене и кораборемонт" на 28 Юни 2017 г., от 16'00 часа, в 

конферентна зала "Галерия Графит" на хотел "Хотел галерия Графит" (гр.Варна), БНАКК и 

"Бюро Веритас България" ЕООД организираха международен презентационен форум "Обзор на 

последните изисквания на международните морски конвенции и очаквани промени в следващите 

5 години". 

 

 
 

По време на форума гост-лекторите от Франция: Редуан Асад (Оперативно управление на флота, 

Централен офис на Бюро Веритас, Париж) и Михаил Вълков (Пристанищен контрол, Централен 

офис на Бюро Веритас, Париж) представиха новостите, наложени от Международните конвенции 

за безопасност на човешкия живот на море и за предотвратяване на замърсяването от кораби, 

касаещи дейността на корабособствениците и корабните оператори; корабостроителните и 

кораборемонтните заводи; производителите на корабно оборудване; подизпълнителни дейности, 

свързани с доставка, монтаж и обслужване на оборудване (механизми, системи, устройства, ел. 

обзавеждане, корабно обзавеждане и др.) и заваръчни дейности; проектантски, класификационни 

и научни организации; държавен и пристанищен контрол и др. 

 



Темата на форума касаеше корабостроенето, кораборемонта, малотонажното корабостроене, 

офшора, корабното машиностроене, корабната електротехника, корабните устройства, системи и 

механизми, корабното обзавеждане и т.н.  

 

За участие в международния форум се бяха регистрирали над 120 представители на фирми и 

държавни и контролни органи от Морския бранш от цялата страна. 

Вечерта на 28-ми Юни, Международният презентационен форум 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 имаха възможност да обменят 

мнения по обсъжданите по време на форума въпроси и изнесените презентации, да споделят опит 

и да обменят мисли за бъдещето. 

 

 
 

Организаторите на форума припомнят, че участието във форума беше безплатно, а домакини и на 

форума и на коктейла бяха: Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт и 

"Бюро Веритас България" ЕООД. 

 

 

 

https://www.facebook.com/410791132350344/photos/ms.c.eJw9y8kNACAMA8GOkI1zQP~_NIRTId7RLmTxhOQ2essEHq0ANsXEjfoha2EuyAAfMlhDU.bps.a.1343570385739076.1073741972.410791132350344/1343570472405734/?type=3
https://www.facebook.com/410791132350344/photos/ms.c.eJw9y8kNACAMA8GOkI1zQP~_NIRTId7RLmTxhOQ2essEHq0ANsXEjfoha2EuyAAfMlhDU.bps.a.1343570385739076.1073741972.410791132350344/1343570472405734/?type=3

