ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ФОРУМ
Раздел I
Общи положения
Чл.1. С настоящите правила се уреждат функциите и организацията дейността на
Индустриалния форум, наричан по-нататък „Форум”, учреден на 30 май 2012 г. чрез
подписване на Меморандум за сътрудничество между участниците в него, наричан по-долу
за „Меморандума”.
Чл.2. Правилата уреждат принципите на практическото взаимодействие и сътрудничеството
между държавната администрация, индустрията и научноизследователската и образователна
общности в областта на отбраната и сигурността, наричани по-нататък „участници”.
Чл.3. Индустриалният форум има консултативен характер и е създаден за осигуряване на
прозрачен и конструктивен диалог, координация и взаимодействие между участниците, с
цел подпомагане на отбранително-индустриалната политика и развитието на Българската
отбранителна технологична и индустриална база (БОТИБ).
Раздел II
Функции и задачи
Чл.4. В изпълнение на целите, за които е създаден, Форумът:
1. подпомага взаимодействието между участниците за развитие на националния
отбранителен индустриален потенциал, в условията на прозрачност и доверие;
2. съдейства за сближаване позициите на държавната администрация, научноизследователската общност и бизнеса по отношение на въпроси, свързани развитието
на сектора на отбраната и сигурността;
3. създава необходимата среда за установяване на стабилни партньорски отношения
между участниците във Форума в сферата на отбраната и сигурността;
4. предлага оптимизиране на съществуващите и създаването на нови механизми за
сътрудничество между участниците чрез прилагането на добри бизнес и
административни практики;
5. съдейства за информиране на участниците относно процесите и политиките на НАТО
и ЕС
6. обсъжда и инициира дейности, насочени към по-ефективното прилагане на
инструментите на европейското и евроатлантическото научно, индустриално и
технологично сътрудничество, с цел повишаване участието на българската индустрия
и наука в национални и международни програми, проекти и инициативи.
Раздел III
Членство, структура и организация на дейността на Индустриалния форум
Чл.5. Членове на Индустриалния форум могат да бъдат всички субекти, които имат
компетенции и развиват дейност в сферата на сигурността и отбраната, включително
държавна администрация, бизнес и научноизследователска общност, и са подписали
Меморандума.
Чл.6. Членството в Индустриалния форум се осъществява на доброволен принцип и не
обвързва участниците правно или финансово.
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Чл.7. Структурата на Форума включва Направляващ съвет, Секретариат и работни групи.
Чл.8. Направляващият съвет:
1. представлява Индустриалния форум и го ръководи методически;
2. определя приоритетните направления в дейността на Форума съобразно
стратегическите цели на държавната политика по отношение на българската
отбранителна технологично-индустриална база;
3. анализира тенденциите и постигнатите резултати, и изготвя препоръки за дейността в
различните направления в областите на действие на Форума;
4. разглежда и взема решения по въпросите и предложенията, формулирани в рамките
на Форума;
5. обсъжда и подготвя предложения за подобряване на сътрудничеството и
изпълнението на задачите в отделните направления на дейност;
6. предлага въпроси и инициативи за разглеждане от Междуведомствения съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Внасянето на подобни въпроси
се извършва от членовете на Направляващия съвет, които са и членове на
Междуведомствения съвет.
Чл.9. (1) Направляващият съвет се състои от деветима членове, представляващи групите
участници във форума:
1. министър на отбраната, министър на икономиката, енергетиката и туризма и
министър на образованието, младежта и науката, или определени от тях длъжностни
лица, които да представляват държавната администрация;
2. трима представители на индустриални организации;
3. трима представители на научни и образователни организации.
(2) Представителите на администрацията по ал.1, т.1 участват като членове на
Направляващия по правото на заеманата от тях държавна длъжност.
(3) Представителите на индустрията и тези от науката и образованието по ал. 1 т.2 и т.3
избират свои представители за членове на Направляващия съвет на ротационен принцип за
срок от три години. С цел гарантиране на приемствеността в Направляващия съвет, всяка
година се сменя една трета от състава им.
(4) Всяка година Направляващият съвет избира сред своите членове трима съпредседатели –
по един представител на държавната администрация, на бизнеса и на научната общност.
Чл.10. Секретариатът изпълнява организационни и координационни задачи, необходими за
ефективното функциониране на Форума, като:
1. осигурява общата координация на дейността на участниците във Форума;
2. подготвя и организира провеждането на заседанията на Форума;
3. подпомага организационно дейността на Направляващия съвет и работните групи;
4. осигурявам обмена на информация и документи между структурите и участниците
във Форума.
Чл.11. Секретариатът се състои от секретар, двама заместник-секретари и до шестима
членове – представители на различните групи участници във форума.
Чл.12. Функциите на секретар се изпълняват от секретаря на Междуведомствения съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на доставките на Министерския съвет. Заместниксекретари са директорът на дирекция „Инвестиции в отбраната” в Министерство на
отбраната и директорът на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” в
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Членовете на Секретариата
изпълняват функциите, с които той е натоварен и представляват лица за оперативен контакт
от страна на администрацията, бизнеса и научната общност.
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Чл.13. В рамките на Индустриалния форум се създават работни групи от представители на
участниците във Форума, с цел изготвяне на експертиза по определени въпроси в обхвата на
неговата дейност.
Чл.14. Работните групи се създават с решение на Направляващия съвет по предложение на
Секретариата и се формират като:
(1) тематични групи съобразно целите на държавната отбранителна индустриална и
технологична политика и зададените от Направляващия съвет приоритети, свързани с
изграждането и развиването на способности за отбрана и сигурност.
(2) експертни групи за осигуряване на експертиза по конкретни въпроси, свързани с
различни аспекти на изследването, разработването, технологиите, производството и
придобиването на въоръжения, технологии, продукти и т.н.
(3) Редът за работа на работните групи се описва в отделно приложение, което е неразделна
част от настоящите правила.
Чл.15. Всеки участник във Форума може да определи свои представители, които да бъдат
включен в състава на съответната работна група.
Чл.16. Всяка работна група избира с консенсус ръководител измежду участниците си, който
свиква групата, организира дейността й и я представлява.
Чл.17. При необходимост, по определени въпроси може да се организира обсъждане в
рамките на тематична работна група, с участието на представители на всички експертни
групи.
Чл.18. В дейността на работните групи по конкретни въпроси могат да бъдат привличани и
допълнителни представители на участниците във Форума, както и представители на други
правителствени и неправителствени органи, организации и частни структури.
Раздел IV
Организация и провеждане на заседанията на Направляващия съвет
Чл.19. Направляващият съвет провежда заседания най-малко два пъти годишно.
Чл.20. Заседанията на Направляващия съвет се свикват по инициатива на всеки един от
съпредседателите му или по искане на повече от половината от членовете му.
Чл.21. Секретариатът уведомява участниците във Форума за свикване на предстоящо
заседание на Направляващия съвет в срок най-малко 10 работни дни преди датата на
заседанието, като изпраща проект на дневен ред и всички документи, свързани с него.
Чл.22. Участниците във Форума в срок от 5 работни дни след уведомлението за заседанието
изпращат своите становища и предложения по дневния ред на Секретариата, който
своевременно ги разпространява сред всички участници.
Чл.23. При неотложност, уведомление за предстоящо заседание и дневен ред се изпращат
най-малко 2 работни дни преди провеждането му.
Чл.24. Заседанията на Направляващия съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват
повече от половината от членовете му.
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Чл.25. По инициатива на съпредседателите или членовете на Направляващия съвет на
неговите заседания могат да бъдат канени и други представители на администрацията,
търговски дружества, представители на научно-изследователската общност, както и други
органи и организации, имащи отношение към разглежданите теми.
Чл.26. Заседанията на Направляващия съвет се ръководят оперативно от съпредседателите
на ротационен принцип.
Чл.27. В началото на всяко заседание на Направляващия съвет се докладва за изпълнението
на решенията на Съвета от предходното.
Чл.28. Направляващият съвет взема решения с гласовете на повече от половината
присъстващи на заседанието членове. Решения, отнасящи се до приемане на правила за
функциониране на форума, създаването или закриване на работни групи, както и внасяне на
въпроси и инициативи за разглеждане от Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките, се приемат с консенсус.
Чл.29. (1) Взетите решения се вписват в протокол от заседанието, който се изпраща от
Секретариата до участниците в срок от 7 работни дни след приключването му, заедно с
документите и материалите от заседанието.
(2) Членовете на Направляващия съвет могат да прилагат към протокола особени мнения по
обсъжданите въпроси и взетите решения.
Раздел V
Организация и провеждане на заседанията на Индустриалния форум
Чл.30. (1) Индустриалният форум се събира по решение на Направляващия съвет най-малко
веднъж годишно, като при необходимост, Съветът може да свиква извънредни срещи на
форума.
(2) За участие в срещите на Индустриалния форум всички членове, подписали Меморандума
за сътрудничество, излъчват делегати.
(3) Срещите на Индустриалния форум са открити и на тях могат да присъстват и
индивидуални или колективни представители, които не са членове на Форума. По
изключение, Направляващият съвет може да вземе решение част от заседанието на
Индустриалния форум да бъде закрито и на него да присъстват само членовете на Форума.
(4) По време на първата за годината редовна среща на Индустриалния форум се прави отчет
на неговата дейност за предходната година и се приемат насоки и програма за дейността на
Форума през текущата година.
Други разпоредби
Чл.31. Участниците в Индустриалния форум взаимодействат помежду си за разработването
на интернет сайт на Форума, който се администрира от Секретариата. Условията за неговото
финансиране и отговорността за изграждането, публикуването и модерирането му се
определят в отделен анекс.
Чл.32. Присъединяването на нови участници към Форума и напускането му се извършва в
съответствие с Меморандума за сътрудничество по чл. 2.
Чл.33. Правилникът се приема и може да бъде изменян по общо съгласие на участниците
във Форума.
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