ПРОТОКОЛ № 01/2013
от проведено заседание на Индустриалния форум
на 26.04.2013 г. в Централен военен клуб, гр. София
На 26.04.2013 г. от 9.30 – 13.00 ч. в Централния военен клуб в гр. София, се състоя
заседание на Индустриалния форум, което протече при дневен ред със следните точки:
1. Обръщение към участниците на министъра на отбраната г-н Тодор Тагарев;
2. Присъединяване на нови участници в Индустриалния форум;
3. Изказване на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма
г-жа Виолета Лорер;
4. Изказване на заместник-министъра на отбраната г-н Антон Лазаров;
5. Изказвания и дискусии;
6. Приемане на документи за работата на Индустриалния форум;
7. Демонстрация на интернет базирана организационна система за срещи/заседания на
управителен съвет на БТПП с оторизиран достъп;
8. Представяне на информация за планираните разходи по бюджета на Министерство на
отбраната през 2013 г. за доставки, услуги и строителство;
9. Информация за проведен семинар на тема „Европейски структурни фондове –
възможности за отбранителния сектор”;
10. Дискусии и закриване.
ТОЧКА 1. Обръщение на министъра на отбраната Тодор Тагарев
В своето обръщение към участниците в Индустриалния форум министърът на отбраната
Тодор Тагарев обърна внимание на два съществени въпроса – за технологичното осигуряване на
Българската армия и как това следва да се отразява на националната технологично – индустриална
база на сигурността и отбраната. От една страна, констатацията на министър Тагарев бе, че много
малка част от технологичната база на армията е променена и все още основни оръжейни
платформи и осигуряваща инфраструктура са по съветски образци. Повечето от тях са морално
остарели и Министерството на отбраната се сблъсква ежедневно с всички произтичащи от това
последствия за оперативната съвместимост и осигуряване на доставките, свързани с тяхното
обслужване. От друга страна, ефектът на инвестираните около 1,7 млрд. лв. в модернизацията на
армията върху класическата отбранителна индустриална база е практически пренебрежимо
малък.
Основни предизвикателства пред всички участници във форума ще бъде определянето на
реалистичен срок за цялостна подмяна на технологичната база на Българската армия, както и
механизми за повишаване възвръщаемостта на направените инвестиции за това технологично
обновление на Въоръжените сили, включително чрез повишаване участието на български фирми в
процеса на модернизация, повишаване на тяхното технологично равнище и повишаване на
тяхната конкурентноспособност и на международните пазари.
ТОЧКА 2. Присъединяване на нови членове на Индустриалния форум
Към Индустриалния форум се присъединиха нови членове, които официално подписаха
учредителния „Меморандум за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум” от
30.05.2012 г. По реда на присъединяване новите членове на форума са:
 „СимСофт“ ЕООД;
 Българска стопанска камара (БСК)
 АФСЕА, секция София;
 Фондация „Хемус – 95“;
 Технически университет – София;
 „Еър Груп 2000“ ООД;
 „Хронекс“ ООД;
 Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН);
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 „Оптикоелектрон Груп“ ЕАД
 Софийски университет „Св. Климент Охридски” (СУ)
 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (ВСУ)
 Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ - ЦИЕ).
С настоящото подписване на учредителния меморандум членовете на Индустриалния
форум стават 26 (двадесет и шест).
ТОЧКА 3. Изказване на заместник-министъра на икономиката енергетиката и туризма
г-жа Виолета Лорер
Заместник-министър Лорер идентифицира неотложната необходимост от започването на
активен и открит диалог и установяването на резултатни партньорски отношения между
държавата, индустрията и науката в интерес на обраната и сигурността на България. Госпожа
Лорер декларира решимостта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да
участва ефективно в работата на Индустриалния форум и неговите структури, съобразно
възложените му компетенции.
ТОЧКА 4. Изказване на заместник-министъра на отбраната Антон Лазаров
Според заместник-министъра на отбраната Антон Лазаров, Индустриалният форум има две
ясни задачи в националния сектор „Сигурност и отбрана“. От една страна, бизнесът би могъл да
подпомогне администрацията, в постигането на всестранна и адекватна експертиза по отношение
на най-новите и нововъзникващите технологии, както и за възможностите, които тези технологии
осигуряват. От друга страна, административният ресурс на Правителството посредством
представителства в структури и органи на НАТО и ЕС може да осигури реални възможности за
подпомагане интегрирането на българската индустрия и нейното участие в съвместни проекти с
високотехнологични лидери в сектор на отбраната и сигурността.
Като важна задача на Правителство, заместник-министър Лазаров идентифицира
отстояването на националните интереси, преодолявайки настоящата политика на Европейската
комисия срещу компенсаторните споразумения и подобните им форми за индустриално
сътрудничество. Паралелно, съвместно с българските производители, трябва да бъдат
разработени реалистични предложения за индустриално сътрудничество с основни доставчици на
въоръжение, техника или системи. Предпоставка за този подход е разработването на единна и
постоянна позиция по чл. 346 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
Индустриалният форум представлява стъпка в посока намиране на формат и решение,
които да осигурят систематизирано взаимодействие между администрацията и публични сектор.
ТОЧКА 5. Изказвания и дискусии
¤ Нов Български Университет, доц. д-р Венелин Георгиев формулира една от важните
задачи пред участниците във форума е:
 подготовка на Концепция за иновациите и по-точно – за тяхното управление, която да
указва как да бъдат експлоатирани придобити отбранителни продукти в рамките на
техния жизнен цикъл, които по технология са създадени да бъдат обслужвани по
техническо състояние.
¤ Асоциация на Сухопътните войски на България, г-н Людмил Банов предложи да бъде:
 дискутирана необходимостта от сертификация за военно използване на
съществуващите продукти, произвеждани и доставяни от българските производители
за въоръжение на Българската армия.
 разглеждана възможността за възобновяване на поръчките на пробни серии от страна
на Министерство на отбраната.
 обсъдена възможността Министерството на отбраната да постави като необходимо
условие на всички производители поетапно да сертифицират производствените си
системи и продукти.
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потърсено съответствие между (националната) отбранителна технологичноиндустриална база и програмите за модернизация и въоръжаване на Българската
армия.
 извършен анализ и актуализация на съществуващите мобилизационни планове на
страната.
¤ AFCEA INTERNATIONAL, г-н Константин Зографов заяви, че участието в Индустриалния
форум на международни организации от ранга на „AFCEA International” (която е официален
партньор на НАТО и на агенцията NCI) ще предостави възможност на българската отбранителна
индустрия достъп до най-високите технологии посредством споделяне на опит и намиране на
чуждестранни партньори.
¤ „ЕЪР Груп 2000” ООД, г-н Димитър Ставрев предложи:
 Индустриалният форум да стартира дискусиите за необходимостта от преглед и
ревизия на Бяла книга за отбраната и ВС, План за развитие на ВС и Инвестиционен
план-програма 2020, които са добре структурирани, но в момента са неработещи
поради факта, че са финансово неосигурени.
 да се търси правен механизъм, позволяващ всеки един значим инвестиционен проект,
който се реализира за нуждите на Българската армия, да включва задължително
процентно участие на фирми, базирани и плащащи данъци в България и в които
работят български граждани, за да може да се постигне осезаем ефект върху
развитието на военнотехнологичната база на страната.
 да се дискутира възможността за създаване на самостоятелна структура на
Министерство на отбраната, която да поеме цялостното управление на процеса по
придобиване на въоръжение и техника.
¤ Асоциация на възпитаниците на Морско училище, г-н Петър Странчевски (вицеадм.
о.р.), предложи в рамките на форума да бъдат обсъдени възможностите за:
 подобряване на позицията на българската отбранителна промишленост посредством
своята специализация в рамките на НАТО и ЕС;
 предприемане на по-активна позиция от българското правителство по отношение на
разпределение на усилията – участието ни в мисии, подкрепа на опредени позиции в
международни организации, и ползите като ангажиране на нашата индустрия и бизнес
в ресурсното осигуряване на тези усилия.
¤ Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, г-н Васил Върбанов (ген. м-р о.р.)
предложи:
а) да бъде създадена (информационна) интернет страница, на която да се публикуват
потребностите от кадри на държавните и гражданските фирми, а дори и на тези от Европейския
съюз и НАТО, със съответните изисквания и ред за кандидатстване, което ще подпомогне понататъшната реализация на напуснали ВС поради навършване на пенсионна възраст или
съкращения.
б) да бъдат дискутирани различни (правно допустими) възможности за представяне на
предимства на българското производство.


Точка 6. Приемане на документи за работата на Индустриалния форум
В рамките на тази точка от дневния ред бяха подложени на дискусия:
6.1. Правила за организацията и дейността на Индустриален форум
Необходимостта от правила за по-добро функциониране на инициативата бе
идентифицирана от болшинството участници в последното заседание на форума, което се състоя
на 03.10.2012 г. в Информационния център на МО. В резултат членовете на форума разработиха
проект на Правила, които бяха няколкократно обсъждани в работен порядък. По време на
текущото заседание бяха приети без забележки (Приложение № 1).
6.2. Структура и състав на Направляващ съвет
На основание чл. 10 от „Меморандума за сътрудничество между участниците в
Индустриален форум” членовете на форум одобриха решение за изменение и допълнение на чл. 5
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от Меморандума относно структурата на Направляващ съвет, както и приеха състав на същия
съвет. (Приложение № 2)
6.3. Структура и състав на Секретариат
Съгласно чл. 12 от приетите Правила за организацията и дейността на Индустриалния
форум членовете на форума одобриха състав на Секретариат (Приложение № 3).
Останалите непопълнени членски места в Секретариата ще бъдат определени след
получаване на предложения от участниците във форума.
6.4. Експертни и тематични работни групи
Участниците в заседанието дискутираха предложения от Министерство на отбраната
примерен списък с експертни и тематични работни групи. В резултат на дискусиите бяха
създадени експертни работни групи „Оптоелектроника” (по предложение на „Оптикс” АД),
„Сигурност и защита на критична инфраструктура” (по предложение на АКИС), а първоначално
предложените самостоятелни работни групи „Въоръжения” и „Бойни припаси и утилизация” бяха
обединени в единна експертна група „Въоръжения, бойни припаси и утилизация”. По
предложение на представителя на ВСУ наименованието на тематична група № 12 бе
преформулирано по следния начин „Стратегически анализ, национални интереси и подпомагане
на процеса за вземане на решения в областта на отбранителната индустрия”. (Приложение № 4).
ТОЧКА 7. Демонстрация на интернет базирана организационна система за
срещи/заседания на управителен съвет на БТПП с оторизиран достъп
Експерт на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) направи демонстрация на
интернет базираната система, която палатата използва за организиране на заседания през
последните 5-6 години. Всеки от членовете има оторизиран достъп до точно определени рубрики
на системата. Тази система би могла да се адаптира за нуждите на Индустриалния форум като се
превърне в елемент на един цялостен сайт на форума, който да съдържа и публична част.
Секретарят на Индустриалния форум полк. Ст. Георгиев информира, че създаването на
подобна интернет страница до голяма степен ще улесни комуникацията между различните
участници, включително и дейността на работните групи на форума. На този етап това все още е
само идея, но се очаква всички участници, които имат възможност да подпомогнат реализирането
й, да обявят своите възможности и желание, за да можем да направим интернет страницата
работеща в най-скоро време.
ТОЧКА 8. Планирани разходи на Министерство на отбраната през 2013 г. за доставки,
услуги и строителство
Заместник-директорът на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” полк. А.
Маринов изнесе брифинг пред участниците относно планираните разходи по бюджета на
Министерство на отбраната през 2013 г. за доставки, услуги и строителство (Приложение № 5).
В рамките на дискусиите по тази точка г-н Димитър Ставрев от „ЕЪР Груп 2000” ООД,
предложи на следващото заседание на Индустриалния форум да бъде представено каква част от
този бюджет е ангажиран с български производители (без посреднически търговски фирми) и ако
е възможно – да бъдат предоставени данни по години, за да се анализира, дали има нарастване и
каква е перспективата за развитие. Полк. Станимир Георгиев, в качеството си на директор на
дирекция „Инвестиции в отбраната”, се ангажира Министерството на отбраната да предостави
исканата информация на участниците във форума.
В хода на дискусиите стана ясно, че въз основа на определените в бюджета на
Министерството разходи за въоръжение и техника трудно би могъл да се реализира
Инвестиционният план-програма до 2020 г.
ТОЧКА 9. Семинар на тема „Европейски структурни фондове – възможности за
отбранителния сектор”
По тази точка от дневния ред г-н Росен Иванов, експерт в дирекция „Инвестиции в
отбраната” изнесе брифинг за проведения на 16.04.2013 г. в Централния военен клуб семинар на
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тема „Европейски структурни фондове – възможности за отбранителния сектор”(Приложение №
6).
В рамките на последвалата дискусия гл. ас. Георги Пенчев от катедра „Национална и
регионална сигурност“–УНСС сподели опита си при подготовката и кандидатстването за
финансиране на два научни проекта по европейски фондове. Срещнатите препятствия в процеса
на кандидатстване са го навели на мисълта, че при предварителното планиране на подобни
проекти, насоките и отделните видове проекти в Министерството на икономиката не са изготвяни
съвместно с научни организации. Доц. Пенчев предложи някоя от работните групи на
Индустриалния форум да дискутира заедно със самия управляващ орган (подчинен на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма) в процеса на изработването на политиката и отделните
проекти.
Георги Шарков от БАСКОМ акцентира върху важността да бъдат включени понятията
„сигурност”, „отбрана” и др. ключови понятия и теми (съобразно приоритетите на Министерството
на отбраната) в националната Стратегия за интелигентна специализация. Единствено тяхното
наличие би позволило съфинансиране на проекти за развитие на технологии с двойна употреба
през следващия програмен период 2014 – 2020.
ТОЧКА 10. Дискусии и закриване
В заключение полк. С. Георгиев акцентира, че най-важният резултат от настоящото
заседание е конструирането на работните органи на Индустриалния форум и приемането на
съответните документи от участниците. Най-същественото е, че точно в този момент всички са
обединени около необходимостта от на една такава форма на диалог между различните
участници в един много важен процес, свързан с гарантирането националната сигурност и
отбрана.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Правила за организацията и дейността на Индустриален форум – 4 (четири) листа;
2. Структура и състав на Направляващ съвет – 2 (два) листа;
3. Структура и състав на Секретариат – 1 (един) лист;
4. Експертни и тематични работни групи – 1 (един) лист.
5. Брифинг за проведен семинар на тема „Европейски структурни фондове – възможности за
отбранителния сектор” – 5 (пет) листа;
6. Брифинг за планираните разходи по бюджета на Министерство на отбраната през 2013 г. за
доставки, услуги и строителство – 8 (осем) листа.

СЕКРЕТАР НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ФОРУМ
ПОЛК. СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ
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