
24 - 26 Октомври 2011 г., гр.Варна 

 

4-то заседание на постоянната руско-българска работна група в областта на 

корабостроенето, кораборемонта, морският и речният транспорт 
 

 

В продължение на работата от Москва, от 24 до 26 Октомври 2016 г., в гр.Варна, се проведе  

четвъртото заседание на постоянната руско-българска работна група в областта на 

корабостроенето, кораборемонта, морският и речният транспорт към Междуправителствената 

руско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между 

Руската Федерация и Република България. В работата му взеха участие близо 30 висши 

ръководители и водещи специалисти и лектори от руска и българска страна. 

 

      
 

Програмата на работното заседание включи доклади и дискусии, свързани с участието на 

българската страна в доставката на корабно оборудване за кораби, строящи се в руски 

корабостроителници; сътрудничество в областта на съвременното проектиране на граждански 

кораби, в т.ч. на кораби за риболовния флот; възможностите за съвместно участие в проекти в 

областта на корабостроенето в Каспийския регион на Руската федерация; форми на обмен на 

студенти по специалностите "Корабостроене" и "Кораборемонт" между висши учебни заведения 

на двете страни.  

Като обобщение на работата на ПРГ е подписаният на 25 Октомври 2011 г. съвместен протокол, в 

който се дава положителна оценка на свършеното до момента; решава се следващото, пето 

заседание, на постоянната руско-българска работна група в областта на корабостроенето, 

кораборемонта, морския и речния транспорт да се проведе в периода Април - Май 2012 г. в Санкт 

Петербург, Русия, в рамките на което да се организира среща между представители на 

корабостроителни заводи от Русия, потребители на корабно оборудване и фирми от България, 

производители на корабно оборудване, както и да се предприемат действия за възстановяване на 

сътрудничеството между Институт "Крилов" - Санкт-Петербург и "Центъра по хидро и аеро- 

динамика към БАН".  

Протоколът беше подписан от Леонид Горбов, временно изпълняващ длъжността Председател на 

руската част на постоянната руско-българска работна група в областта на корабостроенето, 

кораборемонта, морският и речният транспорт и Зам. генерален директор на ОАО "ЦТСС" и от 

българска страна - от Светлин Стоянов Председател на българската част на ПРГ, Председател на 

УС на БНАКК и Изпълнителен директор на ККЗ "МТГ - Делфин" АД. Церемонията по 

подписването на двустранния протокол беше почетена от Генералният консул на Руската 

Федерация във Варна Юрий Соловьов, Управителят на Варненска област Данчо Симеонов и 

ръководители на отдели в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република 

България. 

 

 


