НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
за изпълнение на Стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база

Срок за изпълнение: 2020 година
Стратегически цели

Оперативни цели

Дейности

1. Създаване на условия за развитие на
високотехнологична
и
конкурентоспособна
отбранителна
индустрия и формиране на съвременна
адекватна и надеждна отбранителна
технологично-индустриална база като
част от европейската отбранителна
индустриална и технологична база и
отбранителните активи в рамките на
евроатлантическата общност.

1.1 Установяване и прилагане на
система за обучение и подготовка на
кадри за българската отбранителна
технологично-индустриална
база
(БОТИБ).

1.1.1 Анализ на потребностите от обучение.
1.1.2
Определяне
на
тематичните
направления.
1.1.3 Определяне на матрица от курсове за
обучение и подготовка, както и степените на
образование.
1.1.4 Изграждане на научен и технологичен
капацитет за обучение и подготовка на кадри
за отбранителната промишленост чрез
взаимодействие
между
държавните
институции, висшите учебни заведения,
научните институти и предприятията.

1.2 Приемане на национални
документи,
гарантиращи
създаването на условия за развитие
на изследванията и технологиите в
интерес на сигурността и отбраната.

1.2.1 Приемане на Стратегия за изследвания и
технологии в сигурността и отбраната.
1.2.2 Разработване на 3 (5) годишна Програма
за научно и иновационно осигуряване на
БОТИБ и План за действие.

1.3
Усъвършенстване
на
технологичния и производствен
капацитет
на
отбранителната
индустрия.

1.3.1 Изготвяне на анализ на националните
индустриални капацитети на производителите
на изделия, свързани със сигурността и
отбраната, както и на организациите за
изследвания и технологии.
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1.3.2
Актуализиране
на
обхвата
от
предприятията
и
организациите
за
изследвания и технологии, формиращи
БОТИБ, съгласно критериите, приети от
Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките
(Протокол № 7/23.11.2010 г.).
1.3.3 Целево осигуряване на средства за
научноизследователска и развойна дейност
(НИРД) за продукти и услуги в интерес на
сигурността и отбраната.
1.3.4 Осигуряване на взаимодействие между
Министерството
на
отбраната
(МО),
Министерството на вътрешните работи (МВР)
и Министерството на образованието и науката
(МОН) при ежегодното формиране на
бюджета за научни изследвания с цел
съвместно финансиране на научни проекти.
1.3.5 Създаване на механизъм за стимулиране
и внедряване на резултатите от изследванията
и технологиите в националната отбранителна
индустрия за производство на конкурентни
продукти и услуги в сигурността и отбраната
в национален, европейски и международен
план.

2. Създаване на условия за участие на
българската отбранителна индустрия в
осигуряване на националните оперативни
способности за изпълнение на задачите,

1.4 Развитие на политиките и
създаване
на
механизми
за
гарантиране
сигурността
на
доставките в изпълнение на режима
за гарантиране на доставките на ЕС.

1.4.1.Създаване и развитие на механизъм на
национално ниво за прилагане на режима за
гарантиране на доставките на ЕС.

2.1 Участие на БОТИБ в осигуряване
на оперативните способности за
изпълнение на задачите, свързани с
националната сигурност и отбрана и

2.1.1. Разработване на механизъм за участие
на българския бизнес и научните организации,
работещи в областта на сигурността и
отбраната, в процеса на планиране на
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свързани с националната сигурност и
отбрана, и реализиране на принос за
развитие на отбранителните способности
на НАТО и ЕС.

създаване на условия за ефективно способности в областта на сигурността и
оползотворяване на разходите за отбраната.
придобиването им.
2.1.2 Утвърждаване
на
Индустриалния
форум като механизъм за сътрудничество
между МО, МВР и бизнеса, работещ в интерес
на сигурността и отбраната.
2.1.3 Уточняване на процедурата/ите по
приемане на въоръжение на изделия и
системи, разработени и произведени от
БОТИБ.
2.1.4 Дефиниране
на
суровините
и
материалите с изключително важно значение
за отбранителната индустрия и включването
им в списък за наблюдение. Разработване на
секторни политики за тяхното осигуряване.
2.2.
Участие
на
БОТИБ
в
изпълнението на проекти или части
от
тях
за
модернизация
на
националните въоръжени сили и в
рамките на сътрудничеството и
кооперирането със страните членки
на ЕС и НАТО.

2.2.1 Изготвяне на методика за определяне на
изискванията към офертите на потенциалните
чуждестранни изпълнители на проектите за
модернизация на ВС при прилагане на
индустриално
сътрудничество
съгласно
Наредбата по чл.13, ал.3 от ЗОП.
2.2.2. Съвместно разработване на концепции
за реализиране на проекти за придобиване
и/или развитие на способности в областта на
въоръжението, боеприпасите, екипировката и
оборудването на „Войник на бъдещето”.
2.2.3. Проучване и анализ за възможностите
на БОТИБ да се включи в изпълнението на
външни за ЕС офсети или части от тях
(изисквани от трети страни), при доставка на
продукти,
свързани
с
отбраната,
от
европейски фирми.
2.2.4. Съвместно разработване на анализи и
реализиране на проекти за потенциална
модернизация на въоръжението, боеприпасите
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3.
Отбранително-технологично
и
индустриално
сътрудничество
и
интеграция със страните от ЕС и НАТО за
постигане на висока възвращаемост на
инвестициите в БОТИБ и ефективно
използване и адекватни икономически
резултати от средствата, изразходвани за
производството
и
доставката
на
отбранителна продукция.

3.1
Активизиране
на
международното
отбранително–
икономическо и научно–техническо
сътрудничество
в
интерес
на
сигурността и отбраната на страната.

и оборудването на въоръжение в БА,
намиращи се в средата или края на жизнения
цикъл.
3.1.1 Проучване и анализ на световния и
европейския опит за прилагане на утвърдени
най-добри практики в областта на гарантиране
на сигурността на доставките.
3.1.2 Въвеждане
на
механизъм
за
координиране на работата на националните
институции и БОТИБ за повишаване на
българския
принос
в
европейската
технологична и индустриална база и в
единния европейски пазар на отбранителни
продукти.
3.1.3 Разширяване
на
отбранителноиндустриалното сътрудничество чрез нови
форми и съвместни проекти с националните
въоръжени сили и индустрии на трети
приятелски страни.
3.1.4
Създаване
на
механизъм
в
Министерството на икономиката (МИ) и
Министерство на отбраната (МО) за
осигуряване участието на представители на
отбранителната индустрия в делегациите при
официални посещения в чужбина.
3.1.5 Информиране и подпомагане на
дружествата от БОТИБ за участие в
международни изложения в областта на
сигурността и отбраната и други форми на
сътрудничество.

3.2 Подпомагане на достъпа до 3.2.1 Организиране и разширяване на
пазара на отбранителни продукти.
участието на българския бизнес и на
научноизследователските организации в:
- международни процедури на НАТО;
- в проекти и инициативи с индустриална
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насоченост;
3.2.2.
Осигуряване
на
източници
за
финансиране за МСП и иновациите от
европейски
програми
и
структурни
механизми.
3.2.3 Усъвършенстване на дейността на
националните представители в инициативите на
НАТО и Европейската агенция по отбрана
(ЕАО) за идентифициране на подходящи
международни проекти.
3.2.4 Представяне/участие на българския
бизнес
в
двустранното
индустриално
сътрудничество в областта на сигурността и
отбраната (сесии на междуправителствени
комисии, комитети, работни групи и срещи).
3.2.5. Ангажиране на военните и търговски
аташета за оказване на съдействие на
националната отбранителна индустрия при
представяне
им
пред
компетентните
институции в други страни.
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