20 Май 2016 г., Технически университет - Варна

Европейски ден на морето в Технически университет - Варна
На 20 Май 2016 г. в Технически университет - Варна, по повод Европейският ден на морето, бе
проведен научният форум "Технологии и решения за ускоряване на синия растеж на България".
Форумът бе организиран от ТУ - Варна с подкрепата на община Варна и областна администрация
Варна.
Целта на форума е да обедини широк кръг от специалисти, които да анализират действителните
приоритети и предизвикателства пред синята икономика на България, както и да набележат
технологии и решения за ускоряване на синия растеж в страната и региона на Черно море.
По време на форума доц. д-р Николай Минчев, заместник ректор по научната, научноприложната
и проектната дейност на ТУ - Варна, очерта целите на дългосрочната стратегия на Европейската
комисия за устойчив растеж и важният дял на морския бизнес за европейската икономика. В
заключение, доц. Минчев изрази надеждата чрез участието на Университета в съответните
европейски проекти също да допринесе за синия растеж.

Доц. д-р Петър Георгиев, организационен секретар на форума, представи задачите на форума, а
именно:
- да допринесе за информирането на обществеността за предизвикателствата пред морската
индустрия;
- да съдейства за анализиране състоянието на българската морска индустрия и мерките за
постигане "син растеж" в България;
- да обърне внимание на властите върху приоритетното комплексно значение на морското
образование и синята икономика за развитието на града и региона, и
- да предостави възможност за обмен на информация и формиране на идеи за бъдеща съвместна
дейност.
След което изнесе презентацията: "Стратегията за син растеж - предпоставки за реализация в
България".
Г-н Людмил Стоев, Управител на "Кеппел ФЕЛС Балтек" ООД представи презентация на тема:
"Революционни технологии в офшорната индустрия”.

Г-н Владимир Георгиев от "Корабно машиностроене" АД представи възможностите на завода за
проектиране и строителство на плаващи съоръжения на основата на стоманобетонен корпус.

Г-жа Елена Великова, представител на Българска национална асоциация по корабостроене и
кораборемонт", представи накратко новите инициативи на Асоциацията.

След приключването на презентационната част, последваха оживени дискусии по тематиките на
форума и изнесените презентации.
В края на форума участниците гласуваха меморандум, в който изразиха увереност, че ще бъде
получена държавна подкрепа за професионалните среди в морският бизнес за общоприета
интегрирана политика за морското дело в страната. Изразена бе препоръка през следващата
година научният форум да прерасне в международна конференция.

