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Изказване на министъра на отбраната  Ангел Найденов 

на заседанието на Индустриалния форум 

28 май 2014 г., гр. Пловдив 

 

Уважаеми господа заместник-министри, 

Уважаеми дами и господа, 

 

Позволете ми да ви приветствам, всички вас, членове и гости, 

представители на българската индустрия, на научни и държавни организации, с 

„Добре дошли“ на заседанието на Индустриалния форум. Заставам тук пред вас, 

за да открия сесията на този форум, изпълнен с удовлетворение, виждайки 

сериозното участие в днешното изложение, интереса и ангажимента и към тази 

инициатива. Но заставам и с ясната отговорност, че от учредяването на 

Индустриалния форум са изминали две пълни години и освен поздравленията, 

трябва да отчетем и какво беше предприето за реализиране на целите на този 

форум и за подпомагане на сектора за отбрана и сигурност.  

Индустриалният форум беше учреден по време на 10-та Международна 

изложба  на същото място, където сега провеждаме заседанието. Тогава за първи 

път беше иницииран „Меморандумът за сътрудничество между участниците в 

Индустриалния форум”, който ни обединява около принципи, цели и функции 

на този форум. Стремежът от преди две години и днес е да се развие и да се 

засили партньорството между държавата, индустрията и науката в областта на 

отбраната и сигурността и е пропорционален на нашите общи амбиции и 

ангажименти да координираме усилията си за следното: 

-  първо, повишаване на технологичното ниво и конкурентоспособността 

на българската отбранителна, икономическа и индустриална база; 

-  второ, интегриране на българската отбранително-индустриална база в 

Европейския пазар на отбранителна продукция, за да се повиши приноса й към 

отбранителната система на ЕС и НАТО; 
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- трето, да се разшири достъпът на отбранителната индустрия до пазара на 

отбранителни продукти на трети страни чрез разработване на програми за 

стимулиране и подкрепа на износа на отбранителни продукти. 

За целта беше възприет подход на сътрудничество в рамките на 

Индустриалния форум за дефиниране и реализиране на целите и задачите в 

области като нови способности, иновации, трансфер на технологии, повишаване 

на ефективността и на експортния потенциал в сектора, ефективно включване 

във веригата на доставки и осигуряване на съвместимост и др.  

През изминалия период Индустриалният форум доказа своята 

необходимост и значение. Показателно е, че членовете на форума се увеличават 

почти два пъти и към момента включват представители на държавата, реалния 

бизнес, научната общност, асоциации, колективни организации. През тези две 

години, въпреки трудностите, се работеше за постепенно развитие на 

потенциала на форума. Стартира дейността на някои от работните експертни 

групи към него. Разработена е интернет страница на Индустриалния форум. 

Министерството на отбраната отчита като много ползотворна и наложилата се 

практика на взаимодействие и сътрудничество в рамките на групите 

„Международно отбранително-индустриално сътрудничество” и „Развитие на 

Българската отбранително-технологична индустриална база”. Установеният 

контакт и използване на принципите на оперативното взаимодействие 

позволиха ефективно да се съгласуват с бизнеса и с научната общност решения 

и последващи действия, свързани с отбранително-индустриалното и 

военнотехническото сътрудничество, участия в двустранни и международни 

инициативи, както и инициативи и програми на Европейския съюз и НАТО. 

Към настоящия момент общите ни амбиции не са се променили, а 

Министерството на отбраната не отстъпва от предварително заложените цели в 

Индустриалния форум. Напротив, ние откриваме в Индустриалния форум 

потенциал той да се развива и утвърждава като ефективен механизъм за диалог 

и партньорство. Поради естеството на този форум, като дискусионна платформа 
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за участниците в сектора отбрана и сигурност, ние очакваме именно тук да се 

раждат идеи, предложения, алтернативи за развитие и засилване на 

отбранително-индустриалното сътрудничество. 

Министерството на отбраната остава ангажирано за подпомагане на 

развитието на българската отбранителна индустрия и повишаване на нейната 

конкурентоспособност в европейски и световен мащаб, което от своя страна ще 

повиши и нейното ефективно участие в изграждането на отбранителни 

способности и осигуряване потребностите на българските въоръжените сили. В 

реализирането на такава отбранителна индустриална политика сегашното 

ръководство на министерството фокусира своите усилия за реализиране на 

следните направления: 

- създаване на условия и среда за необходимата институционална 

подкрепа от държавната администрация и от партньорство с бизнеса; 

- подпомагане осигуряването на индустриален капацитет, на адекватни 

на съвременните и на бъдещи национални и колективни отбранителни 

потребности.  

За да изпълни заложените цели, ръководството и експертният състав на 

министерството се ръководят от убеждението, че за бизнеса е приоритетно 

важно да бъде своевременно информиран за инвестиционната политика на 

Министерството на отбраната, перспективите за нейното развитие, плановете за 

развитие на способностите на въоръжените сили, в това число и резултатите от 

провеждащия се в момента научно-приложен проект „Визия за развитие на 

Въоръжените сили на Република България до 2035 година“. Нека да подчертая, 

че първата работна среща за обсъждане на основните насоки за реализация на 

тази визия ще бъде проведена на 19 юни тази година. Това несъмнено би 

подпомогнало ефективното планиране на инвестиционните разходи и на 

технологичните разработки от страна на отбранителната индустрия. Като 

действия в правилната посока оценяваме и преразглеждането на Плана за 

развитие на въоръжените сили и основните направления за модернизация на 
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Българската армия. В резултат на прегледа очаквам, че ще бъде преразгледана 

Инвестиционната план-програма, като същата ще бъде детайлно разписана по 

срокове с посочени цели, източници на финансиране и като цяло нашият 

стремеж ще бъде тя да бъде финансово осигурена. Инвестиционната програма 

ще е обвързана с вече одобрения нов пакет от Цели за способности, които 

следва да бъдат реализирани за въоръжените сили в изпълнение на 

съюзническите ни задължения както в краткосрочен план, така и в периода до 

2028 година. Предварителната оценка на този Пакет от цели за способности е в 

размер на 2 милиарда 311 милиона лева. Надяваме се, че тези наши 

инвестиционни намерения ще подпомогнат бизнеса при изграждането и на 

съответните стратегически хоризонти за развитие. Несъмнено в тяхната основа 

ще намерят място плановете, свързани с придобиването на нови платформи за 

трите вида въоръжени сили. Аз вече в няколко свои изказвания имах 

възможността да отбележа, че усилията на Министерството на отбраната по 

отношение на придобиването на нов тип многоцелеви изтребител са насочени 

към вземане на решение в рамките на 2014 година, като очаквам през следващия 

месец Министерски съвет да вземе решение за вариантите, по които ще 

продължи реализацията на този проект. Поради финансовата рамка на проекта, 

окончателното решение за придобиване на самолети трябва да бъде взето от 

Парламента на Република България. 

От друга страна, продължават усилията ни по възстановяване и 

поддържане на летателната годност на самолетите и хеликоптерите от състава 

на Военновъздушните сили, осигуряване на оперативната готовност на бойната 

техника от състава на Сухопътните войски, поддържане в изправност на 

системите и въоръжението на корабите от Военноморските сили и други 

неотложни дейности. Продължаваме да търсим нови подходи и решения за 

запазване и повишаване на способностите на въоръжените сили за успешно 

изпълнение на основните мисии и задачи. Направленията, в които могат да 

бъдат търсени такива решения са следните: 



 

 5 

- Индивидуалната екипировка на войника. В това направление  

Министерството на отбраната възстанови дейността по научно-

приложния проект „Боец на бъдещето”; 

- Модернизиране на съществуващото въоръжение и техника, в т.ч. 

повишаване на защитата и огневата мощ, включване на нови системи за 

комуникация, навигация и управление на огъня; 

- Повишаване на бойните характеристики и възможности на наличното 

въоръжение чрез използване на новоразработени бойни припаси. 

Това предопределя и направленията, в които българската отбранителната  

индустрия би могла да участва, чрез реализиране на следните дейности и 

доставки: 

- окомплектоване на личния състав с облекло, снаряжение (вкл. 

бронежилетки, каски, електронно оптични уреди, инженерно 

оборудване и др.), леко стрелково оръжие от всякакъв вид и клас; 

- усвояване и производство на боеприпасите за всички видове доставяна 

военна техника;  

- поддръжка в страната и чужбина на всички видове и класове бойна 

техника, въоръжение и системи; 

- интеграция на системи и оборудване, вкл. разработка, тестване и 

внедряване на приложен софтуер; 

- участие в ремонт на въоръжение и техника. 

Разглеждайки индустриалната политика на Министерството на отбраната, 

трябва да отчетем и предизвикателствата, произтичащи от членството на 

Република България в НАТО и ЕС. Развитието на съвместните инициативи и 

проекти в рамките и на двата съюза са насочени към придобиване на общи и 

оперативно съвместими национални способности при използването на най-

новите достижения на научните изследвания в тази област. Така например, във 

връзка с инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана и на ЕС за 
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Обединяване и споделяне на способности, страната ни е заявила желание за 

участие в редица многонационални проекти.  

По инициативата за Интелигентна отбрана страната ни е заявила интерес 

за участие в проекти, които са свързани с разработването или придобиването на 

способности в области като: дистанционно управляеми машини за операции по 

разчистване на пътища; киберзащита; подвижни системи за защита на 

пристанища; бойна бронирана машина; радари за ПВО; заглушители срещу 

дистанционно управлявани импровизирани взривни устройства; средства за 

наблюдение и охрана на периметър. В рамките на сътрудничеството с 

Европейската агенция по отбрана, при планирането и участието в съвместни 

инициативи и инвестиционни проекти Министерството на отбраната се 

ръководи от четирите приоритетни програми, които са одобрени от Европейския 

съвет през декември 2013 година. Това са:  презареждане на гориво във въздуха, 

дистанционно управляеми летателни средства и системи, правителствени 

сателитни комуникации, киберотбрана. По инициативата на Европейския съюз 

за обединяване и споделяне на способности вече имаме и натрупан сериозен 

опит в проекти като Европейския военен авиотранспорт и осигуряване на 

медицински екипи, напредваме и в подготовката за участие в проектите за 

осигуряване на услуги със сателитни комуникации и за обмен на данни за 

морската обстановка. 

Участието на страната ни в проекти, свързани с придобиване на 

съвременни високотехнологични способности, може да се окаже и подходяща 

възможност за включване на българската отбранителна индустрия и развитие на 

технологиите и иновациите.  

Индустриалният форум се явява като пресечна точка на ролята на 

държавата и на активното участие на бизнеса за усъвършенстване на 

експертизата и развитието на добрите бизнес практики, специфични за този 

производствен сектор. От името на Министерството на отбраната и аз, и 

останалите членове на ръководството, поемаме ангажимента за поддържане на 
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висока степен на прозрачност, на активен диалог с всички участници във 

форума, с всички, които проявяват интерес към развитието на отбранителната 

индустрия и изграждането на нови отбранителни способности. Целта е да ви 

информираме своевременно за нашите намерения и планове и да дискутираме 

съвместно реалните възможности за включване на българските производители в 

значимите проекти за модернизация и поддържане на въоръженията и техниката 

на Българската армия. 

Благодаря за вниманието! 

 


