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България - Русия: Заседание на ПРГ по морските и речните 

въпроси (Протокол) 

 

ПРОТОКОЛ 

от Петото работно заседание на Постоянната работна група 

в областта на корабостроенете, кораборемонта, морския и речен 

транспорт на Междуправителствената руско-българска 

комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество 

(ПРГ). 

гр. Варна, 12 юни 2012 г. 

 

Петото заседание на Постоянната работна група в областта на 

корабостроенето и  кораборемонта, морския и речния транспорт на 

Междуправителствената руско - българска комисия по икономическо и 

научно-техническо сътрудничество, наричана по – нататък накратко 

ПРГ, се проведе на 12 юни 2012 г. в конферентната зала на хотел 

„Галерия Графит” в гр. Варна, Република България. 

 

Заседанието се проведе под ръководството на Председателя на 

Българската национална ассоциация по корабостроене и кораборемонт 

(БНАКК), изпълнителния директор на „Корабно машиностроене” АД и 

съпредседател на ПРГ от българска страна, господин Иван Димитров 

Даскалов и временно изпълняващия длъжността генерален директор на 

„Технологичния център по корабостроене и кораборемонт” (ЦТСС) АД 

и съпредседател от руска страна на ПРГ, господин Александър 

Николаевич Алешкин. 

 

Списъкът на участниците в Петото заседание на ПРГ се съдържа в 

Приложение № 1 към този  протокол. 

 

В рамките на заседанието бяха обсъдени следните въпроси: 

 

Анализ на изпълнението на постигнатите договорености по следните 

въпроси, съгласно протоколите от Първото, Второто, Третото и 

Четвърто заседания на ПРГ. 

1. Сътрудничество в областта на корабостроенето и кораборемонта: 

2. Номенклатура на българското корабно оборудване, предлагано на 

руските корабостроителни фирми. Специализирани железобетонни 

конструкции. 
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3. Перспективни технологични разработки на  „ЦТСС” АД, 

предлагани на корабостроителниците в България. 

4. Сътрудничество в областта на проектирането на кораби, в това 

число риболовни и кораби със специално предназначение: 

5. Участие на българските корабостроителни и кораборемонтни 

фирми в обявените конкурси за строеж и ремонт на кораби от 

Федералната агенция по морски и речен транспорт на Руската 

федерация и  Федералната агенция по рибарство на Руската 

федерация. 

6. Сътрудничество между  руските и българските университети и 

изследователски институти. Обмен на студенти в областта на 

корабостроенето и кораборемонта. 

7. Възможни сфери  на сътрудничество на българските 

корабостроителни и кораборемонтни фирми, институти и 

конструкторски бюра с руския Център ... ЦНИИ „Академик А. Н. 

Крылов” в резултат на презентациите от Четвъртото заседание на 

ПРГ. 

8. Презентация на проектантската фирма „Марино консулт” ЕООД. 

 

В резултат на обсъжданите теми  страните участнички в Петото 

заседание на Постоянната работна група в областта на корабостроенето 

и  кораборемонта, морския и речния транспорт взеха следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Оценяват работата на ПРГ като удовлетворителна.   

2. Поредното, Шесто заседание на Постоянната работна група в 

областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен 

транспорт, да се проведе в периода септември – октомври 2012 г. в гр. 

Санкт Петербург, Русия. 

3. Да бъде направен анализ на вариантите (възможностите) за оказване 

на помощ от руска страна при презентиране на българските 

корабостроителни заводи пред руските корабособственици и конкретни 

бенефициенти от Федералните целеви програми на Руската Федерация  

(Министерство на промишлеността и търговията на Руската 

Федерация), Федералната агенция по морски и речен транспорт на 

Руската Федерация, Федералната агенция по рибарство на Руската 

Федерация, за обновяване на руския флот, съгласно списъка с кораби, 

построени през последните години от български корабостроителни 

фирми (Приложение № 2 към този протокол). 
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4. В рамките на Шестото заседание на ПРГ да бъдат организирани 

срещи между български производители на корабно оборудване и руски 

корабни фирми използващи това оборудване. 

Страните отбелязоха, че заседанието е протекло в делова и приятелска 

обстановка.  

Копие от този  Протокол да бъде изпратен на отговорния  секретар на 

Межправителствената руско-българска комисия по икономическо и 

научно-техническо сътрудничество. 

Този  Протокол е съставен в два екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

От българска страна: 

 

 

 

........................................................ 

И. Д. Даскалов 

Съпредседател от българска 

страна на ПРГ в областта на 

корабостроенето, 

кораборемонта, морския и речен 

транспорт - 

Изпълнителен директор на 

„Корабно машиностроене” АД. 

 

 От  руска страна: 

 

 

 

.................................................. 

А. Н. Алешкин 

Съпредседател от руска 

страна на ПРГ вобластта на 

корабостроенето, 

кораборемонта, морския и 

речен транспорт – временно 

изпълняващ длъжността 

генерален директор „ЦТСС” 

АД. 

 

 


