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Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България 

Национална конференция 

30 ноември 2021 г. 

 Конферентна зала Панорама 13, хотел Рослин Димят, гр. Варна, България  

онлайн линк (ще бъде изпратен допълнително) 

 

  9:30 - 10:00  Регистрация на участниците 

10:00 - 10:20 Откриване  

Надежда Бухова, Национален координатор на Общ дневен ред за Черно море, 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  

Илзе Атанасова, Национален хъб към Механизъм за подкрепа за Черно море, 
Морски клъстър България 

 

Приветствие 

Румен Радев, Президент на Република България  (TBC)   

10:20 - 11:30 Сесия 1 - Преход към устойчива синя икономика – тенденции, 
предизвикателства и възможности 

 ● Иглика Якова, Заместник-ръководител на отдел “ Стратегии за морски 
басейни,  морско регионално сътрудничество и морска сигурност“, ГД 
„Морско дело и рибарство“, ЕК 

● Еолина Милова, старши специалист по околна среда, Световна банка 

● Европейска инвестиционна банка (TBC) 

● Уенди Бонне, ГД „Научни изследвания и иновации“, ЕК - Хоризонт Европа 

● Милен Обретенов,  Програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027, 
ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството  

● Росица Стоева, Изпълнителен директор, Организация за черноморско 
икономическо сътрудничество (OЧИС) 

● Франсис Валат, Почетен председател на Френски морски  институт, 
Основател и почетен председател на Френски морски клъстер, Съoсновател 
и почетен президент на Европейска мрежа на морските клъстери (ENMC) 

11:30 - 11:50 Кафе пауза 

  11:50 - 13:00 Сесия  2 -  Българската синя икономика – потенциал и перспективи 

 ● Весна Балтина, Заместник-кмет “Стратегическо развитие и екология, 
дигитализация и адаптация към промените на климата”, Община Бургас 

● Ангел Гьорев, Главна Дирекция “Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството  
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 ● Стоян Котов, Дирекция “Морско дело и рибарство”, Министерство на 
земеделието, храните и горите 

● Диян Димов, Изпълнителен директор, Пристанище Бургас  

● Найден Прахов, Център за подводна археология, Министерство на културата  

● Калин Калинов, Заместник-началник по учебната и научната част, Висше 
военноморско училище “Н.Й Вапцаров”  

● Тодор Ганчев, Заместник-ректор „Научна дейност“, Технически университет -  
Варна 

13:00 - 14:00 Обяд 

 
  14:00 - 15:15 

Кръгла маса/Дискусия 

България: Цялостен подход към устойчива синя икономика  

Модератор: проф. д-р Благовест Белев, к.д.п. 

15:15 - 15:30 Закриване 

 

 

 
Дни на сини кариери  – 1-3 Декември, онлайн 13:30 – 14:30 

 

   

  13:00 - 13:30 Регистрация на участниците  

13:30 - 14:30 „Дни на сини кариери“ е инициатива, стартирала през 2018 г., която има за цел да 
привлече млади хора към продължаване на образованието и професионална кариера в 
секторите от синята икономика на България. Морски клъстър България съвместно с 
Българска морска  камара и със съдействието на Технически университет-Варна, Висше 
военноморско училище„Н.Й.Вапцаров“ и Колеж по туризъм към Икономически 
университет- Варна, ежегодно организират„Дни на сини кариери“. Настоящото пето 
издание ще се проведе изцяло онлайн в три последователни дни в периода 1-3-
ти  декември от 13:30. Във всеки един от трите дни ще бъдат разгледани различни 
възможности за кариерно развитие в сектори от синята икономика.  Експерти от водещи 
предприятия и научни институти в областта на синята икономика ще представят пред 
младежите многообразие от професии и възможности за реализация, ще споделят своя 
опит.  Вярваме, че по този начин ще дадем възможност на по-широк кръг млади хора от 
цялата страна да получат информация за синята икономика, за нейния настоящ и бъдещ 
потенциал, за развитието на традиционните за страната сектори и връзката им с новите 
технологии като роботика, дигитализация, прилагане принципите на кръговата 
икономика. 

  Тази година в рамките на събитието се организира конкурс на тема “Бъдещето на 
  Черно море”, отворен за ученици и студенти от цялата страна.  
  Победителите ще бъдат обявени на 19 декември 2021 г. 
  Допълнителна информация за „Дни на сини кариери“  и  конкурса  

 

http://bluecareers.marinecluster.com/
http://bluecareers.marinecluster.com/index.php/education

