
 

ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪР ВАСИЛ ЩОНОВ  

„ИНДУСТРИАЛЕН ФОРУМ“ 

10 октомври 2014 г., резиденция Бояна  

 

 

Уважаеми г-н Президент,  

Уважаеми министър Шаламанов,  

Уважаеми г-н Браус,  

Уважаеми дами и господа,  

 

За мен е чест да участвам в днешния Индустриален форум, защото изцяло подкрепям неговите 

позитивни цели и очакваните резултати.  

В контекста на изискванията на НАТО за изграждане на колективни способности за адекватен 

отговор на съвременните предизвикателства пред сигурността България разработи Визията и 

Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“. Документите 

ясно представят отбранителните способности, които искаме да постигнем в следващите 6 до 

10 години, необходимите ресурси за това и възможните източници за финансово осигуряване 

на поставените цели. 

Националната програма по категоричен начин определя както ролята на българския бизнес и 

научноизследователската общност като основни партньори в процеса на развиването на 

желаните способности, така и перспективите за модернизиране на индустриалната и 

технологичната база на сигурността и отбраната и развиване на иновационния капацитет. Този 

подход е в пълно съответствие с политиките на НАТО и ЕС през последните години за 

целенасочено взаимодействие с индустрията и науката в интерес на сигурността и отбраната.  

Българската отбранителна индустрия следва да намери мястото си в реализацията на 

Националната програма. Ето защо е необходимо да поддържаме силна отбранителна 

индустриална и технологична база, както и да използваме потенциала на сътрудничеството с 

нашите партньори.  
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Българската отбранителна промишленост може да допринесе за изграждане на желаните 

отбранителни способности. Едновременно с това ще се стимулира производството в сектора, 

което ще даде положително отражение и за цялата икономика.  

През годините българската отбранителна индустрия е доказала, че е способна да се справя с 

предизвикателствата. Разполагаме с технологични възможности и кадрови потенциал за 

производството на продукция в областта на лекото въоръжение, боеприпасите, оптиката, 

комуникациите, акумулаторните батерии, ремонта на военна техника и средствата за 

индивидуална защита. Произвежданите у нас експортно ориентирани продукти и системи са с 

високо качество и на оптимална цена. Това осигурява конкурентоспособност в международен 

план на българските предприятия от сектора. Регистрирани са постижения на световно 

равнище в отделни направления на изследователската и развойна дейност и 

експерименталното производство, представени и ползвани в страните от НАТО и ЕС. 

Производството и реализацията на отбранителни продукти бележат ръст през последните 

години. Годишният оборот на дружествата от отбранителната индустрия през 2009 г. е бил 

около 450 млн.лв., а през изминалите три години е около и над 600 млн.лв. В отрасъла са заети 

приблизително 15 000 работници и служители. 

Над 95% от произведените от дружествата отбранителни продукти са реализирани чрез 

експорт/трансфер. Обемът на износа на отбранителна продукция от страната ни се запазва, 

включително за страните от НАТО и ЕС.  

Държавните институции – Министерството на отбраната и Министерството на икономиката и 

енергетиката, работят за запазване и развитие на потенциала на българската отбранителна 

индустрия, за да се наложи като конкурентоспособен и иновативен европейски производител, 

като част от изграждащата се европейска индустриална и технологична база.  

Министерството на икономиката и енергетиката работи за подпомагане на българския бизнес, 

за да се възползва от съществуващите възможности, произтичащи от членството на страната 

ни в НАТО и ЕС. Води се активен диалог с утвърдените браншови и клъстерни организации в 

индустриалните сектори, които са свързани с отбраната и сигурността. Целта е да се обменя 

информация както за възможностите и ползите от участието в дейности на НАТО с 

индустриална насоченост, така и за способностите и достиженията на българските фирми. 

Силно насърчаваме българските фирми и индустриални експерти да участват в проучванията, 

дейностите и инициативите на Индустриалната консултативна група на НАТО.  
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Членството на България в евро-атлантическите структури откри пред компаниите у нас нови 

възможности за индустриално сътрудничество и пълноправно участие в различни 

международни програми и проекти в областта на отбраната и сигурността. Една от тези 

възможности е правото да участват и на етапа на конкурентния подбор – при осъществяване 

на проекти по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността и в подкрепа на мисии и 

операции. От началото на 2014 г. досега в МИЕ са получени и обявени 41 известия за 

предстоящи търгове на НАТО. 25 български фирми са заявили желание за участие в 19 от 

обявените търгове. Тази среда е силно конкурентна, трудно се постига успех, но български 

фирми са изпълнявали инфраструктурни проекти по Програмата на НАТО за инвестиции в 

сигурността, проекти на Агенцията за поддръжка и са участвали като подизпълнители преди 

всичко в проекти от областта на комуникационните и информационните технологии. 

Като страна членка на ЕС България хармонизира политиката си за развитие на сектора с 

индустриалната политика на Европейския съюз. Работим за укрепване на вътрешно-

европейския отбранителен пазар, пълноценно използване на потенциална на научните 

изследвания с двойно предназначение и стимулиране на иновациите.  

България изцяло е транспонирала двете основни директиви на ЕС за трансфер на 

отбранителни продукти в рамките на европейската общност и за възлагане на обществени 

поръчки в областта на отбраната и сигурността.  

Друга значима област, в която са съсредоточени усилията на европейско и на национално 

ниво, е разработването и прилагането на мерки по отношение на малките и средните 

предприятия, които работят в интерес на отбраната и сигурността – включването им във 

веригата за доставки, осигуряването на трансграничен достъп до пазара, насърчаването на 

партньорските отношения в съвместни проекти, регионални мрежи и клъстерни обединения, 

присъединяването към стратегиите за интелигентна специализация и получаването на достъп 

до финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове за проекти с двойно 

предназначение.  

Необходимо е да създадем възможност за развитие на научните изследвания в сектора, за 

прилагане на иновации в българската отбранителна индустрия. Те са стабилната основа за 

устойчив растеж на сектора, повишаване на добавената стойност в икономиката и осигуряване 

на стабилни работни места в сектора.  Европейските средства са един от най-сериозните 

източници за финансиране на иновативния бизнес. Затова огромна част от усилията на нашия 

екип са насочени към създаване на условия за ефективно използване на тези средства.  
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Уверен съм, че събития като днешния Индустриален форум ще допринесат за развитие на 

диалога между държавните институции и българската отбранителна индустрия. Споделената 

информация и опит от помощник генералния секретар на НАТО и от представителите на 

Агенцията за комуникации и информация и на Агенцията за поддръжка на НАТО, както и на 

Европейската агенция по отбрана ще бъдат изключително полезни за българските фирми, 

академичните и научноизследователските среди. Вярвам, че форумът ще допринесе и за 

вземането на необходимите решения за изпълнението на Националната програма „България в 

НАТО и Европейската отбрана 2020“. Декларирам експертната подкрепа на Министерството 

на икономиката и енергетиката с убеденост, че това е правилният път за утвърждаването на 

България като лоялен и ангажиран член на евро-атлантическата общност. 

Пожелавам успех на всички участници във форума. 

Благодаря за вниманието! 

 

 

 


