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Отбрана - обществен съвет - Индустриален форум

Тодор Тагарев: Все още основни оръжейни платформи и
осигуряваща инфраструктура са от съветски образци
София, 26 април /Асен Бояджиев, БТА/. Следващата година се навършват 25 години от
промените в България, изминаха 16 години, откакто страната определи категорично своята
външнополитическа ориентация - пое курс на членство в НАТО, впоследствие и в ЕС, каза
министърът на отбраната Тодор Тагарев при откриването на заседанието на Индустриалния
форум като формат на Обществения съвет по отбранителна политика.
Вече 10-та година сме членове на НАТО и седем - на ЕС. За този период много малка част от
технологичната база на армията е променена. Все още основни оръжейни платформи и
осигуряваща инфраструктура са от съветски образци, повечето - морално остарели, и се
сблъскваме всекидневно с всички произтичащи от това последствия за оперативната
съвместимост и сигурност на доставките, заяви Тагарев.
Министърът постави въпроса не е ли време да определим срок, в който България трябва да
постигне цялостна подмяна на технологичната база на армията и на въоръжените сили. Дали
може да се определи година, до която България вече трябва да е сменила технологичната си
база.
Като друга дискусионна тема министърът постави въпроса за ефекта до момента и какъв би
трябвало да е той в бъдеще от смяната на технологичната база на отбраната и на сигурността.
Тагарев даде като пример изказване на изпълнителния директор на Европейската агенция по
отбрана, според която едно евро, инвестирано в отбранителната индустрия, връща шест евро
като БВП. Министърът постави въпроса видяхме ли такива ефекти от инвестираните около 1,7
млрд. лева в преоборудване и модернизация на армията и въоръжените сили през последните
10-12 години. Ако този мултипликатор важеше за нас, би трябвало тези инвестиции да са
генерирали 10 млрд. лева БВП за това време - можем ли да кажем, че това е така, и ако не е,
кои са причините, постави въпрос за дискусия Тодор Тагарев. По негови "странични
наблюдения" ефектът на модернизацията на армията върху класическата отбранителноиндустриална база е практически пренебрежимо малък.
Като възможни нови сфери за специализирания български бизнес Тагарев очерта
разработването на сензори, на безпилотни летателни апарати, развитието на капацитет и
способности за киберотбрана и киберсигурност.
Пред журналисти, в отговор на въпрос по повод публикуваните от МВнР списъци на желаещите
военни в Афганистан да гласуват на предстоящите избори - дали това, че МО ги е предоставило

на МВнР, означава, че няма проблем за сигурността на тези военни, Тагарев коментира, че
каквото и да било тълкуване трябва да бъде направено от юридическа гледна точка.
Запитан за мнението му като представител на МО, Тагарев отговори, че няма данни за
конкретни заплахи, но принципно за хора, които участват в такива рискови операции,
държавата трябва да се грижи. Той отчете, че не са публикувани лични данни, няма звания,
длъжности и поделения, в които служат. /ММ/

