Отчетен доклад
на резултатите от проведените Индустриален ден на 09.10. и Индустриален
форум на 10.10.2014 г.
С цел задълбочаване на диалога между държавната администрация,
индустрията и научната общност с интереси в сигурността и отбраната
Министерството на отбраната, съвместно с Министерството на икономиката и
енергетиката, организираха провеждането Индустриален ден на 09.10. и
Индустриален форум на 10.10.2014 г. Акцент по време на заседанието на
Индустриалния форум беше поставен върху приетата с решение на
Министерски съвет национална програма „България в НАТО и в Европейската
отбрана 2020“. Разгледани бяха възможностите за нейното ресурсно
осигуряване и участието на българската отбранителна индустрия и агенциите
на НАТО и ЕАО в нейната реализация. По време на Индустриалния ден
участниците бяха запознати с възможностите, процедурите и подходите за
участие на българската отбранителна индустрия и научноизследователската
общност в проекти, реализирани от агенциите на НАТО и ЕС.
Мероприятията се проведоха в зала „Триадица” на Резиденция Бояна, при
спазване на утвърдените програми. В мероприятията участие взеха 96
български фирми, асоциации, научни и научноизследователски организации,
както и официални лица от най-високо ниво на държавната администрация,
ръководството на НАТО, агенциите на НАТО и Европейската агенция за
отбрана и чуждестранните представителства в България.
Високопоставените гости от НАТО и Европейската агенция за отбрана
проведоха редица работни срещи с официални лица от изпълнителната власт и
ги увериха в готовността си да сътрудничат със страната ни при изпълнението
на съвместни проекти.
Детайлите по различните направления на подготовката и провеждането
на Индустриалния ден и Индустриалния форум са както следва:
1. По организацията на мероприятията
За подготовката и провеждането на мероприятията с Ваша заповед бе
сформирана работна група от представители на компетентните структури и
утвърдени план за подготовка и провеждане на Индустриален ден и заседание
на Индустриалния форум и проект на програма. Програмата бе разработена на
български и английски език и поставена на сайта на Индустриалния форум.
Същата се актуализираше периодично, в зависимост от постъпващите
уточнения на темите или имената на лекторите.
Интернет страницата на Индустриалния форум служеше за предоставяне
на актуална информация на всички интересуващи се от двете мероприятия. На
сайта, на български и английски език, бяха поставени информационни
материали за предстоящите мероприятия, програмите за тях, списък на
поканените официални лица и др. Сайтът изигра важна роля за подпомагане на
желаещите да участват в организираните мероприятия, като им предложи

възможността да се регистрират посредством предварително разработени
регистрационна форма и заявка за участие с рекламен щанд.
След приключването на Индустриалния ден и Индустриалния форум
всички направени изказвания, доклади и презентации са поставени за сайта за
информация на заинтересованите.
Транспортното осигуряване за официалните лица от НАТО и за
служителите на МО бе организирано от Комендантство-МО, а охраната извън
резиденция „Бояна” – с помощта на Служба „Военна полиция”.
За осигуряването на адекватна среда за провеждане на мероприятията в
залата за провеждане бе организиран симултантен превод от български език на
английски език и обратно.
2. Участници в Индустриалния ден и Индустриалния форум
Официални лица: Заседанието на Индустриалния форум на 10.10.2014 г.
беше открито от президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили
на Република България Росен Плевнелиев. В него участие взеха: помощникгенералният секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране
Хайнрих Браус; министърът на отбраната Велизар Шаламанов; министърът на
икономиката и енергетиката Васил Щонов; генералният мениджър на
Агенцията на НАТО за комуникации и информация Кун Хайсбърс; генералният
мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка Майк Лайдън; заместникглавният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана Рини
Гуус; председателят на Инвестиционния комитет на НАТО полк. Константин
Нестеров, и други представители на ръководствата на държавни институции,
компании, учебни заведения, и научноизследователски организации. В
заседанието на Индустриалния форум на 10.10.2014 г. участие взеха и 21
посланици и представители на посолства на страни-членки на НАТО и ЕС,
както и редица военни аташета от тези страни.
Администрация, компании и научни организации: Участие в
мероприятията взеха представители от държавната администрация, както
следва: от Президентството, Министерството на отбраната; Министерството на
икономиката и енергетиката; Министерството на образованието и науката;
Министерството на външните работи; Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, и др.
Желание за участие в Индустриалния ден и Индустриалния форум
изразиха над 400 представители от над 80 фирми от българската отбранителна
индустрия и от 16 университети, научни и научноизследователски организации
и сдружения със стопанска и с нестопанска цел. Всички те изпратиха
попълнени регистрационни форми. Участие в двете мероприятия взеха над 310
души.
Рекламни щандове. Девет български компании се възползваха от
възможността за представяне на дейността на фирмите си на рекламен щанд.

Това са: Оптикс АД; Аркус АД; СИНТИС ТЕХНОЛОДЖИ ООД; ПроМакс 99
ООД; АРМАР КОРПОРЕЙШЪН ДТК ООД; TРЕЙС ГРУП ХОЛД АД; ТитаКонсулт ООД; ТЕРЕМ ЕАД и Дронамикс ООД.
3. Работни срещи на официалните лица от НАТО и ЕАО
Високопоставените гости от ръководството на НАТО, агенциите на
НАТО и Европейската агенция по отбрана проведоха редица срещи с
представители на държавната власт.
Помощник-генералният секретар по отбранителната политика и
планирането Хайнрих Браус, се срещна и проведе разговори с министърпредседателя на Р България проф. Георги Близнашки, с министъра на отбраната
Велизар Шаламанов и със съветника на Върховния главнокомандващ на
Въоръжените сили по военна сигурност контраадмирал Георги Фиданов.
Представителите на Агенцията на НАТО за комуникации и информация
проведоха срещи както следва:
Генералният мениджър Кун Хайсбърс проведе среща със заместникначалника на отбраната ген. майор Нейко Ненов и заместник-директора на
дирекция ”КИС”. На срещата бяха обсъдени въпроси по националната програма
„България в НАТО и в Европейската отбрана 2020” в частта модернизация на
въоръжените сили, текущи съвместни проекти и бъдещи области за съвместна
работа заложени в дългосрочната програма (MYPOW) както и меморандума за
разбирателство, възможностите за подготовка на ИТ специалисти в КИС
училището на НАТО в Латина, и то не само за личния състав на DCM-F (Горна
Малина), сътрудничество по приоритетните проекти за киберотбрана и
развитие на АИС на МО и БА, ползване на опита и експертизата на Агенцията в
съвместни многостранни проекти, към които България проявява интерес.
Господин Хайсбърс взе участие в работна вечеря с министъра на отбраната,
постоянния секретар на отбраната, съветника на министъра на отбраната по
киберотбрана и директора на Дирекция ”КИС”.
Господин
Ксавие
Дефужер,
отговорник
по
въпросите
на
сътрудничеството с нациите и клиентите проведе среща със заместникдиректора на Дирекция ”КИС” и началника на отдел „Доставки на системи С2”
в дирекция ”Инвестиции в отбраната”, на която беше обсъдена
Многогодишната програма за работа (MYPOW), включваща 29 проекта, от
които се интересува България.
Господин Питър Скарупе, директор по придобиването, проведе срещи с
представители на бизнеса и отбранителната индустрия, сред които бяха
Веселин Василев, изпълнителен директор на клъстер „КАСТРА” и Иво
Траянов, управителен директор на фирма „Халдан системс”.
Генералният мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка господин
Майк Лайдън проведе работна среща с министъра на отбраната и началника на
Военномедицинска академия, на която бе обсъдена Националната програма
2020 и възможността подпомагане изпълнението й от Агенцията на НАТО за
поддръжка, а също така и за осигуряването и поддръжката на съществуващите

способности на Въоръжените сили. Министърът запозна г-н Лайдън с
инициативата на страната ни за създаване на доверителен фонд за медицинска
помощ за ранените украински войници, като изрази готовността на България да
участва на принципа „Участие в натура“ (in kind contribution) и да играе ролята
на „Страна домакин” за фонда. Господин Лайдън изрази подкрепата си за тази
инициатива на страната ни. Той потвърди, заявеното на срещата със заместникминистър Йосифова, проведена на 25.09.2014 г. в Капелен, че Агенцията
разполага със способности за подкрепа на шест от големите инвестиционни
проекти на МО и предложи помощ за бъдещи проекти с придобиване и
поддръжка през жизнения цикъл на големи оръжейни системи и платформи.
Господин Лайдън проведе работна среща с постоянния секретар на
отбраната и директора на дирекция „Логистика”, на която бе обсъдено
участието на страната в „Партньорството за бойни припаси“ и „Партньорството
за морски услуги“ на Агенцията и предприетите стъпки за присъединяване към
„Партньорството за логистична поддръжка на операциите“. Българската страна
изрази своите благодарности за помощта, оказвана от Агенцията за
транспортиране на девет контейнера с материални средства от Афганистан към
България.
Заместник-изпълнителния директор на Европейската агенция по отбрана
Рини Хуус проведе работна среща с министъра на отбраната, на която бе
запознат с предприетите стъпки за назначаването на национален представител
(NATEX), който ще подпомогне за подобряване на сътрудничеството с
агенциите на НАТО и ЕАО. Обсъдена бе възможността за участие на
българската индустрия в проекти на ЕАО. Основните акценти около които се
обединиха са познаване на директивите на ЕС за придобиване на материални
средства, про-активно участие в търговете на агенцията и осигуряване достъп
до веригата за доставките (access to the supply chain).
4. Медийно отразяване
Разработен бе план за медийното отразяване на Индустриалния форум с
включени медийни изяви на министъра и заместник-министрите на отбраната,
представители на дирекция „Инвестиции в отбраната” и председателя на УС на
Фондация „Хемус-95”. Подготвен бе видеоклип на български и английски език.
Във ВТК бе проведена кръгла маса по тематиката на Индустриалния форум, а
във в. „Българска армия” бяха публикувани информационни материали за
мероприятията, както и медийни изяви на организаторите на форума и интервю
на постоянния секретар на отбраната.
За отразяване на Индустриалния форум бяха акредитирани 50 печатни и
електронни медии. Преди откриване на форума в 6 медии излязоха 12
материала, интервюта и информационни материали, основно във военните
медии и
ежедневните национални печатни издания. По време на
Индустриалния форум 19 електронни и печатни медии отразиха събитието с 37
материала. След форума събитието беше отразено от 6 печатни медии.

Общо за отразяване на форума бяха проведени 2 брифинга с журналисти,
19 интервюта с участници и организатори на форума.
През периода от 6 до 13 октомври 2014 г. темата за Индустриалния форум
беше отразен с 56 материала в електронните и печатните медии.
Заседанието на Индустриалния форум бе широко отразено на сайтовете
на Агенцията на НАТО по комуникации и информация и Агенцията на НАТО
по поддръжка и оценено като важен инструмент за подпомагане
популяризирането
на
българската
отбранителна
индустрия
на
евроатлантическия пазар.
От гореизложеното могат да бъдат направени следните
ИЗВОДИ:
1. Проведеният на 09 октомври 2014 г. Индустриален ден постигна целта
си да запознае представителите на българската отбранителна индустрия и
научноизследователска общност в отбранителния сектор с процедурите и
практиките на агенциите на НАТО и Европейската агенция по отбрана за
изпълнението на проекти на НАТО и ЕС. По време на дискусиите бяха
идентифицирани редица причини, затрудняващи участието на български фирми
в проекти и поръчки на Агенциите на НАТО и ЕС. Обсъдени бяха начините за
тяхното преодоляване. Мероприятието постави основите на по-непосредствено
общуване между тези агенции и българските компании и научни организации,
които могат да се възползват от придобитите знания и да осъществят поплодотворно сътрудничество с тези агенции.
2. Заседанието на Индустриалния форум, проведено на 10.10.2014 г.,
предостави платформа за представяне на Национална програма „България в
НАТО и в Европейската отбрана 2020“ пред българската отбранителна
индустрия и научно-образователна общност, от които се очаква да участват
активно в нейната реализация. Обсъдени бяха подходящи мерки за
изпълнението й с участието на българската отбранителна индустрия и на
агенциите на НАТО и ЕАО.
3. Съпътстващите работни срещи на официалните лица от НАТО и ЕАО
с представители на политическото и военното ръководство на държавата и с
представители на отбранителната индустрия и научната общност допринесоха
за повишаване на авторитета на страната ни в НАТО и ЕС и за подобряване на
отношенията ни с агенциите на НАТО и ЕАО, което ще подпомогне
изпълнението на приоритетни за страната ни проекти.

