NATIONAL WORKSHOP - SOFIA, 11TH APRIL 2018
AGENDA
09.30 – 10.00 – Registration and coffee/tea
10.00 – 10.10 – Introduction
10.10 – 11.00 – Plenary opening session
10.10 – 10.30 –Opening speeches from:
 Ministry of Transport, Information Technology and Communications and other ministry representatives involved in
the maritime sector – National issues and priorities
 Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission
10.30 – 10.40 – Facility for Blue Growth in the Black Sea: Overall mission to support Blue Growth in Black Sea at national
and regional level
10.40 – 11.00 – Integrated Maritime Policy illustrated by concrete examples – Presentation by the Facility Team
11.00 – 13.00 – Blue Growth session
11.00 – 12.00 – Blue Growth: illustrations by projects in Bulgaria
 Project “Integrated Bulgarian Maritime Surveillance” InBulMars (presentation by Executive Agency Maritime
Administration);
 Vessel traffic management information systems and Port community system (presentation by Port Infrastructure
Company);
 Maritime spatial planning (presentation of Ministry of Regional Development and Public Works);
 Innovative research of the institute of oceanology (presentation of Institute of Oceanology);
12.00 – 13.00 – Initial regional and national Blue Growth assessment: overview of the country main opportunities and
priorities - Presentation by the Facility Team
13.00 – 14.15 – Lunch and networking
14.15 – 15.45 – Blue Growth session (con’t)
14.15 – 15.15 – Discussion with the participants on their views on the Blue Growth assessment, on areas of interest for
regional cooperation and support expectations
15.15 – 15.30 – Financing and funding mechanisms – Presentation by the Facility Team
15.30 – 15.45 – Exchange with the audience
15.45– 16.00 – Plenary closing session and way forward
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР СОФИЯ, 11-ТИ АПРИЛ 2018 Г.
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
09.30 – 10.00: Регистрация и кафе/чай
10.00 – 10.10: Въведение
10.10 – 11.00 – Откриваща пленарна сесия
10.10 – 10.30 – Откриващи речи от:
 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и представители на други
министерства, ангажирани с морския сектор – Национални въпроси и приоритети
 Генерална дирекция за Морско дело и рибарство, Европейска комисия
10.30 – 10.40 – Механизъм за Син растеж в Черно море: Цялостна мисия за подкрепа на Синия растеж в Черно
море на национално и регионално ниво
10.40 – 11.00 – Интегрираната морска политика представена с конкретни примери – Представяне от екипа на
Механизма
11.00– 13.00 – Сесия за Синия растеж
11.00– 12.00 – Син Растеж: представяне на проекти от България
 Проект “Интегрирано българско морско наблюдение” InBulMars (представяне от Изпълнителна агенция
"Морска администрация")
 Информационни системи за управление на трафика на плавателните съдове и електронен обмен на
информация в пристанищата". (представяне от Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура)
 Морско пространствено планиране - (представяне от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
 Иновативни изследвания на Института по Океанология (представяне от Института по Океанология)
 Обсъждане с аудиторията на четирите проекта
12.00 – 13.00 – Първоначална регионална и национална оценка на Синия растеж: преглед на основните
възможности и приоритети за страната - Представяне от екипа на Механизма
13.00 – 14.15 – Обяд и възможност за контакти
14.15 – 15.45 – Сесия за Синия растеж (продължение)
14.15 – 15.15 –Обсъждане с участниците на вижданията им за възможните области на интерес за регионално
сътрудничество и очакване за подкрепа по отношение на Синия растеж
15.15 – 15.30 –Финансиране и механизми за финансиране – Представяне от екипа на Механизма
15.30 – 15.45 – Обсъждане с аудиторията
16.15 – 16.30 – Заключителна пленарна сесия и бъдещи стъпки
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