
ВТОРИ ХОЛАНДСКО-БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФОРУМ 

27 - 28 Октомври 2016 г., гр.Дордрехт, Холандия 
  

 

 

Уважаеми колеги и партньори, 

  
С настоящето бихме желали да Ви информираме, че в продължение на проведения през месец 

Август 2015-та година (в гр.Варна) Българо-холандски морски форум, Община Варна и 

Община Дордрехт - като основни организатори, в партньорство с Българска национална 

асациация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК), организират ВТОРИ ХОЛАНДСКО-

БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФОРУМ, който ще се проведе на 27 и 28 Октомври 2016 г., в 

гр.Дордрехт, Холандия.  

Събитието е част от инициативата на Община Варна за създаване на условия за директни 

международни контакти на бизнеса от морската столица с чуждестранни партньори. 

  
Отчитайки целите на форума, а именно: да бъдат представени потенциалните партньори от 

морския сектор (корабособственици, бизнес, университети, институти, пристанищни оператори, 

местни власти, вкл. морски администрации, пристанищни администрации и т.н.) от двете страни; 

да бъдат осъществени нови преки контакти между български и холандски партньори или 

утвърдени вече установените контакти, респ. да бъдат обсъдени възможностите за реализиране 

на взаимоизгодни и за двете страни проекти и да бъдат обменени мнения и опит как техническите 

специалности да бъдат направени по-атрактивни, до настоящият момент участие в морският 

форум са заявили повече от 60 дружества от двете страни (над 20 от българска страна и над 40 

холандска страна). 

Участниците във форума ще имат възможност да проведат и индивидуални бизнес срещи 

по предварително изготвен график, а в рамките на допълнителната програма се предвижда 

българската делегация да посети холандски корабостроителни компании. 

  

Заинтересованите дружества от морският бранш, които желаят да вземат участие в 

Холандско-българският морски форум, могат да получат повече информация за форума 
(предварителна програма, списък на заявилите до момента участие, регистрационна форма за 

заявяване на участие и т.н.), както и да заяват участието си в него до края на работният ден 

на 12 Септември 2016 г. на имейл-адрес: info@bulnas.org или моб. телефон: + 359 899 955 834 

- лице за контакт г-жа Елена Великова (БНАКК). 

  

 
Българо-холандски морски форум - 27 Август 2015 г., гр.Варна, България 


