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Уважаеми участници в Индустриалния форум,
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми гости,

За мен е чест и удоволствие

да присъствам на второто заседание на

Индустриалния форум след неговото учредяване на 30 май 2012 г. и да Ви приветствам
като участници в него.

Присъствието ми тук днес ми предоставя прекрасната

възможност да изразя както удовлетворението си от идеята и поставените цели със
създаването на Индустриалния форум, така и пълната подкрепа на Министерството
на икономиката и енергетиката (МИЕ) за воденето на активен и открит диалог и
развиването

на

резултатни

партньорски

отношения

между

правителството,

индустрията и науката в интерес на развиването на желаните способности за
отбраната

и

сигурността

и

изграждането

на

необходимата

отбранителна

технологична и индустриална база.
Особено ми е приятно да отбележа, че Индустриалният форум се провежда в
рамките на едно забележително за България събитие като 11-ото издание на
изложението Хемус 2014. Днес всички сме тук, обединени от идеята да се
представят достиженията, потенциала и резултатите от труда, таланта и усилията на
фирмите, които работят в подкрепа на сигурността и отбраната. Имаме своите
очаквания за добри перспективи за реализация на произвежданите продукти,
свързани с отбраната, и активно търсим и подпомагаме нови партньорства и
сътрудничества за инвестиции, развиване на националния индустриален потенциал
и повишаване на неговата конкурентоспособност.
Тук няма да се спирам в детайли на сложната икономическа обстановка,
предизвикателствата и трудностите, пред които е изправен бизнесът и с които се
опитва да се справя българската отбранителна индустрия. Бих споменал само някои
важни фактори в тази насока – желанието и стремежът на индустрията да участва в
дейностите
развиващите

по
се

определянето
тенденции

и
за

реализирането
ограничаване

на
на

националните
някои

приоритети;

традиционни

пазари,

необходимостта да се интегрира в изграждащата се европейска индустриална и
технологична база, като запази перспективния си потенциал и традиционните си
предимства, необходимостта от технологично обновяване и ускорено въвеждане на
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иновациите, наред с редица ограничения за директно подпомагане и ползване на
финансовите инструменти на европейските фондове. Тези обстоятелства, както и
фактът, че индустрията, която работи в интерес на сигурността и отбраната, е от
важно значение за икономиката на страната, недвусмислено налагат необходимостта
от обединяване на усилията между всички заинтересувани страни и съвместно
търсене на легитимни възможности и решения за подкрепа.
Бих искал да Ви уверя, че правителството осъзнава необходимостта от
провеждането на активен диалог и установяването на резултатни партньорски
отношения между държавата, индустрията и науката в интерес на отбраната и
сигурността. Неслучайно още в първите месеци на дейността на това правителство
бяха

проведени

две

срещи

в

Министерския

съвет

със

заместник

министър-

председателя г-жа Д. Бобева и министъра на икономиката и енергетиката г-н Д.
Стойнев

с

представители

на

отбранителната

индустрия

за

обсъждане

и

предприемане на мерки за подпомагане износа на български отбранителни продукти
и повишаване на конкурентоспособността им в евроатлантическото пространство.
Този подход съвпада със замисъла и целите на Индустриалния форум, както и с
примера и добрите практики на страните членки на ЕС, свързани с формирането и
провеждането на държавната политика и развитието на националния индустриален и
технологичен потенциал за сигурност и отбрана.
В контекста на огласения дневен ред бих искал да се спра на някои конкретни
въпроси за дейността на Индустриалния форум през изминалия период.
На първо място следва да поздравя създателите и да изразя нашето задоволство
от появяването на интернет страницата на Индустриалния форум. Това е стъпка,
която легитимира Форума в общественото пространство и създава условия за
необходимия по-активен обмен на свързана с дейността и целите на Индустриалния
форум информация.
На второ място, публикуването на информацията за тематичните и експертните
работни групи на Индустриалния форум ни навежда на мисълта, че е необходимо да
се активизират усилията и да се популяризират сред индустриалните членове
ползите и възможностите при включването им в тях. По наша преценка, за да се
изпълняват целите на Индустриалния форум, е желателно да се търси по-широко
участие

на

индустрията

в

тяхната

работа

(особено

в

направления

като

Стратегически анализ, национални интереси и подпомагане на процеса за вземане
на решения в областта на отбранителната индустрия). Един от пътищата за
получаване на търсения ефект виждаме в съвместните усилия за планиране и
провеждането в обозрим срок на първите заседания на работните групи и
обсъждането на приоритетни теми, по които те могат да започнат да работят. Заедно
следва да направим и необходимото за актуализиране на състава на тези структури.
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Искам специално да изразя нашето удовлетворение от реализираната на 29
април т.г. идея на Министерството на отбраната (МО) да се проведе открито
заседание на Съвместната работна група за координиране на участието на България
в многонационални проекти в рамките на инициативата на НАТО „Интелигентна
отбрана“ и инициативата „Обединяване и споделяне на способности на ЕС. На него
бяха представени многонационалните проекти, в които България се е включила или
е заявила интерес за участие. Тази среща предизвика сериозен интерес сред
участвалите фирми и бизнес организации, тъй като в хода на изпълнението на тези
проекти има немалко перспективи за участие на български фирми. Постъпилите
въпроси

очертаха

необходимостта

от

по-сериозно

обсъждане

и

детайлно

информиране на индустрията относно тези възможности по всяка една от темите по
двете

инициативи.

Такива

перспективи

се

очакват

и

при

разгръщането

на

дейностите по инициативата за свързаност на силите (т.нар. “Connected Forces
Initiative”), които следва да осигурят постигането на съвместимост, поддържането на
високо ниво на подготвеност за колективни действия и по-добро използване на
съвременните технологии. Нашето виждане е, че Индустриалният форум и неговите
работни групи

са

възможностите

и

подходящият формат
полезен

инструмент

за
при

широко

експертно обсъждане на

изработването

на

позициите

и

икономиката

и

оползотворяването на българското участие в тези инициативи.
Приоритет

за

администрацията

на

Министерството

на

енергетиката ще продължи да бъде подпомагането на българския бизнес и неговите
усилия за развиване на конкурентоспособността и сътрудничеството на двустранна и
многостранна основа в областта на сигурността и отбраната
Важна цел пред Министерството на икономиката и енергетиката е да се
разширят и оптимизират условията за ефективно индустриално сътрудничество в
рамките на съответните структури на НАТО и ЕС и да се подготвят българските
икономически субекти за активно партньорство в средите на отбранителната
индустриална общност на страните членки и страните партньорки на НАТО и ЕС. Във
връзка с това се организира и координира участието на заинтересованите български
фирми и техни експерти в изследователски проекти, проучвания, програми и други
дейности и инициативи за индустриално сътрудничество в рамките на НАТО и
европейските структури за сигурност и отбрана.
Бих искал да отбележа с няколко думи основните стратегически насоки на
индустриалната

политика

на

ЕС

в

областта

на

отбраната,

защото

след

присъединяването на Р България към Общността, средата, в която функционира
българската отбранителна индустрия, е пряко свързана с общата европейска
политика.

Предвиденият

в

Съобщението

на

Европейската

комисия

„За

по-

конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността“ и подкрепен
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на Европейския съвет през декември 2013 г. план за действия предвижда мерки,
които целят укрепване на европейския отбранителен пазар, насърчаване на
конкурентоспособността на отбранителната промишленост в и извън рамките на ЕС,
използване на потенциала на иновациите и научните изследвания с цивилно и
отбранително предназначение, създаване на граждански капацитет в подкрепа на
вътрешната и външната сигурност и насърчаване на отбранителния сектор чрез
адаптиране и рационално използване на европейските политики и инструменти,
включително и по отношение на енергийната ефективност. За да подпомогне
държавите членки, Европейската комисия работи съвместно с Европейската агенция
по отбрана за създаване на детайлна „Пътна карта“, която ще съдържа конкретни
мерки и срокове за изпълнение на предвидените в Съобщението действия.
Предвид

постоянно

развиващите

се

тенденции

и

широкия

обхват

на

планираните действия смятаме, че за да се възползва пълноценно от членството си в
ЕС и за да реализира потенциала си в сферата на сигурността и отбраната, България
трябва да участва и да отстоява още по-активно своите интереси в процеса на
създаване на европейската отбранителна политика. В тази връзка Индустриалният
форум може да бъде подходящият механизъм, чрез който да се консолидират
мненията на различните заинтересовани страни и да се спомогне за изграждане на
единна национална визия за бъдещето за българската отбранителна технологичноиндустриална база.
Министерството на икономиката и енергетиката е създало организация и има
решимостта да участва ефективно в работата на Индустриалния форум и неговите
структури съобразно възложените му компетенции. Изхождайки от наличието на
ясно изразена между участниците воля за съвместна работа по поставените цели
пред Форума и от убедеността, че само с колективни усилия могат да се решават
сложните предизвикателства, пред които сме изправени, искам да пожелая успех и
ползотворна работа на Индустриалния форум!
Благодаря за вниманието!

