
 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, ЗАЛА „ФОРОС”, 23.06.2022 г.  

10:00 часа Регистрация на участниците и получаване на материали за форума 

 

 

 

 

 

10:30 часа -

11:00 часа 

Откриване: 

 Диян Димов, Изпълнителен директор на „Пристанище Бургас” ЕАД  

 Николай Събев, Министър на транспорта и съобщенията  

 Стойко Танков, Областен управител на Бургас 

 Проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет Бургас  

 Димитър Николов, кмет на Община Бургас 

 Видеопослание на  г-н Китак Лим, Генерален секретар на Международната морска 

организация  

I.Панел  НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ 

 

 

 

 

11:00 часа -

12:00 часа 

Модератор: Явор Велчев, Шиппосибъл – морско застраховане и право 

 Иглика Якова, зам.-началник  „Сини политики”, ГД „Морско дело и рибарство“ към 

Европейската комисия  

„Подход за устойчива синя икономика. Общата морска програма за Черно море -  зелен 

морски транспорт и пристанища” 

 Петър Бенов, държавен експерт Дирекция „Национална транспортна политика” МТС  

„Развитие на българския морски транспорт, като част от синята икономика” 

 Проф. Маруся Любчева, основател на Черноморски институт 

„Зеленото измерение на синия растеж  и  ролята на  интегрирания стратегически 

модел за развитие на Българското Черноморие” 

 Ник Шоу, Председател на международната група на клубовете по морско застраховане и 

превенция - P&I Clubs 

„Принципите на Посейдон за морското застраховане” 

 гл.ас.д-р мат. Николай Марков, Център по хидро- и аеродинамика към БАН 

„Капацитет и перспективните разработки на Центъра по хидро- и аеродинамика към 

БАН” 

12:00 часа Кафе пауза 

 Изложба детски рисунки „Морски ескиз”- фоайе зала „Форос 

II.Панел  ЗЕЛЕНИ ПРИСТАНИЩА – ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

12:30 часа - 

13:30 часа 

Модератор: к.д.п.  Георги Събев, Южнобългарски Морски Образователен Център 

 Анна Михнева-Натова, Генерален директор ДП ”Пристанищна инфраструктура” 

„Концепция „зелено пристанище” 

 Мая Русева, директор Дирекция „Стратегическо развитие” Община Бургас 

„Морска свързаност на Бургас и опазване на акваторията” 

 Любомир Добрев, Директор Пристанище Варна - Изток 

„Пристанище Варна“ ЕАД и съвременните екологични предизвикателства“ 

 Диян Димов, Изпълнителен директор на „Пристанище Бургас” ЕАД 

„Устойчиво синьо развитие” 

 Дейвид Лусли, Генерален секретар и Президент на Балтийски и международен морски 

съвет / BIMCO 

„Няма връщане назад в процеса на декарбонизиране на корабоплаването” 

 Мигел Виера де Кастро, Старши пилот Пристанище Синеш,  Р Португалия  

„Дигитален и енергиен преход в пристанище Синеш“ 

14:00 часа Съпътстваща програма - организирана от Община Бургас 

 

 

14:30 часа -

16:30 часа 

Посещение на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле” 

 Отпътуване с общински туристически кораб „Бургус” 

 Обяд на място 

 Посещение на музей на рибарството 

 Отпътуване за Бургас 
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