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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти” и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Договарящия орган. 
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Сдружение с нестопанска цел „Клъстер за развитие на морски специалисти” 

 
„Клъстер за развитие на морски специалисти” е Сдружение с нестопанска цел с основен предмет на дейност 
повишаване конкурентоспособността на българските морски специалисти; насърчаване, подпомагане и 
популяризиране на работата на море като възможност за професионално развитие; подпомагане на устойчивото 
развитие на агенциите за подбор на морски специалисти; популяризиране на дейността на членовете на 
Сдружението. 

Нашите цели са: 
 
 Промотиране и популяризиране на работата на море, като възможност за професионално 

развитие и кариера за морските специалисти в България; 
 Координиране и осигуряване на комуникация между частни организации и правителствени 

структури, корабособственици, агенции за подбор на морски специалисти, образователни 
институции, представители на бизнеса, осигуряващи съпътстващи услуги и организации на 
морски специалисти, посветили се на популяризиране на морската професия; 

 Популяризиране на клъстера на национално и международно равнище; 
 Подпомагане на членовете на Сдружението в осъществяваната от тях дейност; 
 Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на членовете на 

Сдружението, използвайки предимствата на клъстера; 
 Разширяване на пазарните позиции на членовете на Сдружението; 
 Повишаване на конкурентоспособността на членовете си; 
 
През 2012 г. по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 
бе отворена процедура за насърчаване на кооперирането и клъстерите в България. СНЦ “Клъстер 
за развитие на морски специалисти” спечели проект с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. - Проект BG161PO003-2.4.01-
0036- С0001 “Клъстер за развитие на морски специалисти”- внедряване на иновативни методи за 
популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие 
и кариера. Проектът стартира на 12.03.2012 г. и ще приключи на 11.03.2015 година 
 
Очакваният ефект от изпълнение на дейностите по проекта е: 
 Подобряване на координацията и управлението на клъстера; 
 Възможности за предоставяне на съвкупна услуга, съдържаща подкрепящи дейности; 
 Възможности за въвеждане на нов тип услуги; 
 Подобряване на пазарните позиции на членовете на сдружението 
 Подобряване на качеството на предлаганите към момента услуги по подбор и наемане на 

морски специалисти; 
 И не на последно място подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес, в 

частност българската морска индустрия и предоставяне на услуги с добавена стойност на 
организациите, използвали услугите на Сдружението.  

 
За повече информация за дейностите на СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” 
можете да се свържете с нас на: 
 
 

                        гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 30, ет.6, офис 7 
     Тел. 052/ 953 124 

E-mail: seafarers_cluster@abv.bg 
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