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10 август 2015г. 

Хотел “Черно Море” 

Тази презентация е създадена 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 презентацията се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти” и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че тази презентация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 



 

  

      

                 

           

 Промотиране и 
популяризиране на работата 
на море, като възможност за 

професионално развитие и 
кариера на морските 

специалисти в България. 



 
 Основан  

 през 2012 г. 
като сдружение 
с нестопанска 

цел   

Резултат на дългогодишния опит на 
учредителите си в областта на подбор и 
наемане на морски специалисти, мениджмънт 
във водния транспорт, предоставяне на услуги 
в сектора на туризма, изграждане на 
софтуерни и уеб решения и бизнес 
консултиране. 

 



Цели 

 Промотиране и популяризиране на работата на 
море, като възможност за професионално развитие 
и кариера за морски 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; 
 

 Подпомагане на членовете на Сдружението в 
осъществяваната от тях дейност; 
 

 Увеличаване на ефективността на производството, 
конкурентноспособността и пазарното представяне 
на членовете на Сдружението,  използвайки 
предимствата на клъстера; 
 



Членове на сдружението 

АТЕ Консулт ЕООД 
Старгейт  

Меритайм ЕООД 

ВВМУ  
„Н. Й. Вапцаров„ 

Строителен и 
 техничеси флот АД 

АТЕ Мениджмънт ЕООД ИНХОМ ООД К.д.п. Емил Антонов Илиев 



Дейности на 
основателите 
 

Ръководство с иновативни практики за 
предоставянето на интегрирана подкрепа за малкия и 
средния бизнес в България. 

Анализ на Международното и българското 
законодателство свързано с разработването, 
въвеждането и подготовката на сертификация на 
системи за управление; 

АТЕ КОНСУЛТ ЕООД 
 



 Установяване на партньорски взаимоотношения с г-н. 
Владимир – Виктор Джика  специалист по Сигурността на 
Пристанищата  в Пристанищна Администрация, 
Констанца, Румъния; 
 

 Организиран 5-дневен курс по  “QS16/07 – ISPS for Ship 
Security Officer (SSO) Company Security Officer (CSO) and 
Port Facility Security Officer (PFSO)” 

Дейности на 
основателите 

АТЕ КОНСУЛТ ЕООД 
 



Дейности на 
основателите 

Ди Джи Софт ООД  
 

Разработване и внедряване на иновативен продукт – 
E.L.L.I. за управление на бизнес процеси. 



Проектът 
През 2012 година СНЦ „Клъстер за развитие на морски 
специалисти“ кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България“ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013. Подаденото проектно 
предложение бе одобрено и през 2013 година е подписан 
договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO003-2.4.01-0036-C0001, с който стартира 
изпълнението на проекта. 



 
 Създаване на 

интернет сайт 
на Клъстера; 

 
Дейности на 
клъстера 
 

www.seafarers-cluster.org 
 



Дейности на 
клъстера 
 

Популяризиране 
името и марката на 
клъстера 
 

Изяви в печатни медии 

Разработка и печат на 
информационни материали 

Изяви в електронни 
медии 



Информационна 
база данни 

Дейности 
на клъстера 
 

Вход за 
информационна 

база данни от 
сайта на клъстера 



Информационна база 
данни 

Дейности на 
клъстера 
 

www.seafarers-cluster.org/контакти 
Всеки морски специалист може да стане част от нашата база 
като въведе: 
• Име и контакти за връзка; 
• Професия, ранг и желана позиция за която кандидатства. 



Информационна база 
данни 

Дейности на 
клъстера 
 

 Морските специалисти споделят професионална 
информация за себе си. 
 

 Всеки член на клъстера има достъп, като потребител 
на базата данни. 



 Добавени моряци 
 Моряци: Ранг 
 Моряци: Желани позиции 
 Моряци: Тип на кораб 
 License particulars and S.T.C.W courses 

Информационна 
база данни 

Статистики 

Дейности 
на клъстера 
 



 15th Maritime HR & Crew Development Conference, London 
 15th Asia-Pacific Manning & Training Conference, Manila Дейности на 

клъстера 
 
Обмяна на опит  

и ноу – хау 



 
 Eurocrew, 

Poland 

Дейности 
на клъстера 
 
Обмяна на опит и 
ноу – хау 

 The Nautical 
Institute, London 



 Семинари “Ключовите моменти при прилагането 
на Морската трудова конвенция (MLC, 2006)” в гр. 
Варна и гр. Бургас; 
 

 Конференции „Приоритети за развитие в морския 
бизнес в България” в гр. Варна и гр. Бургас; 

 Конференция 
„Приоритети за 
развитие в 
морския бизнес - 
сигурност” в гр. 
Варна. 

Дейности на 
клъстера 
 
Обмяна на опит  

и ноу – хау 



11 Август 2015 г. (вторник), 10:00 ч. 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

Арт Салона на Радио Варна 

Предстоящи 
дейности на 
клъстера 

Приключване на 
проекта 



Контакти You Tube:   seafarers cluster 
 

Linked In : Seafarers Professional  
      Development Cluster 

Tweeter:    Seafarers Cluster 
 

Google + :   seafarers cluster 
 

Facebook:  Клъстер за развитие на  
      морскиспециалисти 
 

Гр. Варна, ул. “Дебър” № 58, ет. 2, офис 7-8   
Phone: +359 52 953124 

e-mail: office@seafarers-cluster.org 
Web: www.seafarers-cluster.org  

 

https://twitter.com/seafarerscluste
mailto:office@seafarers-cluster.org
http://www.seafarers-cluster.org/


БЛА ГОД АРЯ ВИ ЗА  

ВНИМ А НИЕТО!  

Тази презентация е създадена 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 презентацията се носи от Сдружение „Клъстер за 
развитие на морски специалисти” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази презентация отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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