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ХII-та НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

по морски науки и технологии с международно участие "BLACK SEA-2014" 

(25-26 Септември 2014 г., Фестивален и конгресен център - Варна) 
 

 

ХII-та международна конференция "ЧЕРНО МОРЕ-2014" беше посветена на 40-годишнината от 

основаването на Корабостроителен факултет в Техническия университет - Варна. Основни 

организатори на традиционния морски форум бяха Териториалната организация на научно-

техническите съюзи - Варна и Корабостроителният факултет при Технически университет - 

Варна. Съорганизатори бяха Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт 

(БНАКК), ВВМУ "Никола Вапцаров" - Варна, Института по океанология "Фритьоф Нансен" и 

Центъра по хидро- и аеродинамика при Българската академия на науките. В работата на 

конференцията участваха над 60 изявени учени и специалисти, както и мениджъри на фирми от 

морския бранш.  

 

 
 

В сборника с доклади на конференцията (ISSN 1314-0957) бяха публикувани 54 доклада, от които 

20 - на чуждестранни учени от Украйна, Германия, Румъния, Белгия, Хърватска и Сърбия. Това 

чувствително повишава авторитета на форума и привлича за участие изявени учени и специалисти 

по морски науки. По тематични направления докладите се разпределят както следва: 

• "Корабостроене и кораборемонт" - 15; 

• "Корабна хидродинамика" - 5; 

• "Електро-инженеринг" - 2; 

• "Корабни мащини и механизми" - 3; 

• "Морски транспорт и пристанища" - 3;  

• "Океанология" - 17; 

• "Океански инженеринг" - 3; 

• "Морска безопасност и опазване на морската среда" - 3; 

• "Рибарство и аквакултури"- 2; 

• "Морско образование" - 1.  

В пленарната сесия на конференцията бяха включени 4 презентации: 

• доц. Петър ГЕОРГИЕВ, зам.-декан по научно-приложната дейност на Корабостроителния 

факултет при Техническия университет - Варна; 

• проф. Йонел КИРИКА - от Университета в Галац, Румъния; 



• инж. Неделчо ВИЧЕВ, Изпълнителен секретар на Териториалната организация на научно-

техническите съюзи - Варна; 

• проф. Йордан ГАРБАТОВ – от Техническия университет в Лисабон, Португалия. 

 

Пленарните доклади предизвикаха голям интерес и оживени обсъждания. Представянето на 

докладите в заседанията по секции премина качествено, при много добра организация, а в 

дискусиите активно участваха учени и специалисти от страната и чужбина. В рамките на 

конференцията беше организирана техническа визита в Центъра по хидро- и аеродинамика при 

БАН - Варна. 

 

 
 

Организационният комитет изказва благодарност на Техническия университет - Варна, ККЗ "МТГ 

- ДЕЛФИН" АД, "УЛА" ООД и БНАКК, чиято финансова помощ допринесе за успешното 

провеждане на форума. Надяваме се следващата XIII конференция през 2016 г. отново да събере 

учени и специалисти в областта на морските науки и технологии. 

 

 


