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ДО
ПРЕЗИДЕНТА И ВЪРХОВEН
ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ
СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
Копие: МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И
ЕНЕРГЕТИКАТА
ГОСПОДИН ПЕТЪР ДИМИТРОВ
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
ГОСПОДИН ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Със своето формиране през 2004 г. Сдружение "Българска
отбранителна индустрия" си постави за цел създаването на условия за
укрепване на икономическите устои на националната сигурност и
отбраната на Република България.
Сдружението обединява усилията и производствените капацитети на
всички водещи производители на военна и специална продукция,
безпорният професионализъм, увереността във възможностите си и желанието
на хиляди високо квалифицирани професионалисти да допринесат със своя
честен труд за достойното и адекватно участие на нашата страна в евроатлантическите структури.
От момента на своето създаване реализирахме редица инициативи в
национален и международен план, които утвърдиха нашето място на лидер и
основен изразител на интересите на българските компании и научнопроизводствени организации, работещи за целите на националната сигурност
и отбраната на страната. Това е единствената браншова организация в
отбранителния сектор в нашата страна, която освен всичко друго е и
равностоен член и партньор на Европейската асоциация на
аерокосмическите и отбранителни индустрии. Единствено наши
представители успешно работят по реализацията на редица проекти на НАТО
и снабдяват Алианса с високотехнологични средства за защита на
контингентите, изпълняващи мисии в редица държави по целия свят. Всичко
това ни даде възможност да се превърнем в равностоен партньор на
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държавните институции, ангажирани с формирането и изпълнението на
политиката, касаеща отбранителната индустрия на България.
Не без основание се гордеем и можем да твърдим, че като цяло
отбранителната промишленост в наше лице имаше, и продължава да има,
доказана специализация и предимства на национално и световно ниво, в
следните сфери:

Производство на малки оръжия и леки въоръжения; гранатомети и
артилерия; бойни припаси (включително елементи); широка гама от мини и
алтернативи на противопехотни мини; управляеми и неуправляеми ракети;
многоцелеви ракетни системи; противотанкови системи; системи за
противовъздушна отбрана; верижни бронетранспортьори; средства за
ефективно поразяване на подводни и надводни обекти; надеждна бронева
защита на моторни превозни средства и летателни апарати и др.;

Производство на изделия с възможна двойна употреба и
интеграция на хардуер и софтуер на световно признати производители, като
радио-средства, различни типове телефони; комуникационно-информационни
системи; радари; оптични уреди; интегрирани системи за охрана и
наблюдение на стратегически обекти; системи за контрол и управление;
комутационно-разпределителни устройства, средства за противодействие
срещу дистанционно активиране на взривни вещества и др.;

Други изделия: бойно облекло и лична екипировка; защитна
екипировка за работа с радиоактивни средства; хранителни порциони, палатки
(укрития) и др.;

Резервни части и производствени възможности за извършване на
различни видове ремонти;
За цялото това оборудване членовете на Сдружението осигуряват на
територията на нашата страна комплексна поддръжка през целият му
жизнен цикъл, което на практика води до осигуряване на висока надеждност
и разходо-ефективност в полза на отбраната и националната сигурност.
Гореописаното само потвърждава всеизвестния факт, че предприятията
от Сдружение "Българска отбранителна индустрия" единствено и само не
могат да произвеждат летателни апарати и леки транспортни средства
(колкото до плавателни съдове имаме всички необходими възможности за
тяхното строителство). В същото време, нашите членове не само, че са в
състояние да произведат над 50 % от необходимите за тези средства елементи,
възли и агрегати (като поддоставчици на основните изпълнители), но и са
лидери в останалите (гореопосочените) направления от модернизацията на
Въоръжените сили на България. Последното е резултат от безкористните
усилия на ръководствата и личният състав на нашите предприятия, които
недопуснаха в условията на т.н. „преход” да бъдат безвъзвратно изгубени
богатият опит и доказани способности, висококвалифицираният научен и
производствен потенциал и научно-развойната и производствена
материална база.
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Всичко това е обективно доказано както от наличието на
нашите компетенции, така и от широката гама от изделия, които са
реализирани за нуждите на въоръжените сили на редица други държави. За
съжаление обаче, определена част от тях не са станали достъпни за
Българската армия, по независещи от нас причини.
От друга страна, като активни производствено-стопански единици,
членовете на Сдружението осъществяват и други, не по-малко значими
социално икономически и обществени дейности, а именно:
а. Осигуряване на постъпления по линия на външнотърговския
платежен баланс, посредством износа на стоки и технологии;
б. Осигуряване на значителни приходи както за бюджета на страната,
така и за общинските бюджети, посредством заплащане на реални
републикански и местни данъци и такси;
в. Не на последно място, осигуряване на заетост и достойно
съществуване на българските граждани в редица градове и региони на нашата
родина.
В същото време обаче, независимо от усилията, които положихме на
всички нива, остават нерешени основни проблеми, в значителна степен
възпрепятстващи нашето желание Въоръжените сили на Република България
да бъдат окомплектовани с „произведено в България” оборудване.
Последното не само че не е по лошо от световните аналози, но и в повечето
случаи е най-доброто съчетание между извършени разходи и очаквани
ползи.
Така например, нерешени са следните проблеми:
Нарушена е комуникацията между Министерството на
отбраната (МО) и Министерството на вътрешните работи (МВР) от една
страна и българската отбранителна индустрия от друга;
Необосновано и неоправдано се предпочитат чужди
доставчици пред фирмите от българската отбранителна индустрия в
процедурите за доставка на оборудване за нуждите на МО и МВР. Основна
част – над 98% от доставките на нова техника или боеприпаси за
Министерство на отбраната се извършват от чужди фирми. В редица случаи
българската отбранителна индустрия има конкурентни продукти или
подсистеми, с които може да участва в тези процедури, но мълчаливо е
пренебрегната;
Министерство на отбраната не предоставя необходимата
информация по проектите за модернизация на Въоръжените сили,
използвайки широка гама от процедурни „хватки”, за да не бъдат канени
български фирми за участници в търговете по Закона за обществените
поръчки (примерите са многобройни). В много от случаите за решенията,
свързани с модернизацията, научаваме от пресата или от чуждите
производители, след сключен договор, вместо от Министерството на
отбраната;
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Неясни и изкуствено завишени
са
техническите
изисквания към много от изделията за модернизация на Въоръжените сили. С
особена сила това важи за структури на Министерството на отбраната на
Република България, където под покривалото на секретността и
поверителността на информацията се вземат решения в полза на чужди
производители, без да се направи необходимото за гарантиране участието на
български производители като офсетополучатели или подизпълнители.
Определено считаме, че на този етап липсва цялостна, единна,
писмена и формализирана национална политика, както за развитие на
българската промишленост, работеща в отбранителния сектор, така и за
укрепване на социално икономическите устои на националната
сигурност и отбраната на страната. Наличната законова уредба в никакъв
случай не допринася за постигане на тази цел. Не съществува друга страначленка на НАТО или Европейския съюз (освен в тези, в които липсват
въоръжени сили), където да няма ясно формулирана и национално ангажирана
политика в разглежданата област. За всяка страна този проблем е решен в
унисон със строго специфичните изисквания на съответната държава, но в
нито една от тях няма такава остра липса от законова регламентация на
свързаните с отбранителната промишленост въпроси. Тук не става дума за
рестриктивните, контролните механизми на държавата за производство и
търговия с оръжие или със стоки с възможна двойна употреба или т.н.
„офсетна политика”. Всяко едно твърдение в посока, че е направено много за
подпомагане на отбранителната промишленост от страна на държавата не се
основава на реалните факти. Дори Европейската Комисия е в процедура на
утвърждаване на две Директиви, целящи да се създадат условия за
облекчаване на рестриктивните режими, по отношение на производството и
търговията с оръжия и стоки с възможна двойна упоптреба, в рамките на
общността, и за стимулиране на отбранителните промишлености в странитечленки на ЕС !
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
В подкрепа на казаното до тук, Сдружение „Българска отбранителна
индустрия” изразява своето безпокойство от факта, че реализацията на
следващият проект от приоритетите за модернизация на Въоръжените сили, а
именно, Проект N 9 “Развитие на средствата за комуникационноинформационно осигуряване”, в частта Полева комуникационноинформационна система, е в напреднала фаза. В същото време липсват така
необходимите законови регламентации за адекватното участие на нашите
предприятия в този процес. Всякакви спекулации с твърдението, че наши
предприятия ще бъдат ангажирани по линия на офсетната политика по
проекта са безпочвени и вредят на обществения интерес. Това е поредния
проект за стотици милиони евро, реализацията на който ако се извърши както
до сега стартираните проекти за модернизация (доставка на: автомобилна
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техника; нови хеликоптери; нови транспортни
самолети;
нови
бронирани машини) ще доведе единствено и само до усвояването на „трохи”
от страна на малко на брой и предимно търговски фирми в нашата страна.
Практиката доказа това твърдение по безапелационен начин.
В същото време, най-отговорно заявяваме, че членовете на
Сдружение „Българска отбранителна индустрия” са в състояние да
участват активно в изпълнението на този проект в качеството на
офсетополучатели в частта на директен офсет и като подизпълнители във
всяка част на проекта. Нашето твърдение се основава на богатия опит и
компетенции на такива производители на отбранителни продукти като
„АРМИТЕХ” АД-гр. Пловдив, „БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА” АД-гр. Велико
Търново, „САМЕЛ-90” АД-гр. Самоков,”ОПТИКС”АД – гр Панагюрище,
“TЕРЕМ” ЕАД, “ЧЕРНО МОРЕ” АД-гр. Варна и много други членове на
Сдружението, които многократно и безспорно са доказали, че са надеждни и
лоялни партньори на Министерството на отбраната. В този проект водещо
начало са производствен и интеграционен опит и познаване на потребностите
на крайния потребител. Нашите фирми притежават и трите компетенции. Те
най-добре могат да конфигурират и интегрират оборудване от който и да е
производител, в зависимост от нуждите на потребителя и наличното
оборудване наше производство. Всяко твърдение в посока на това, че
нашите предприятия не притежават необходимия опит и производствени
капацитети за изпълнението на този проект са абсолютно неверни и меко
казано представляват недобре обоснована и отживяла времето си
бюрократична практика.
Другият подход, предоставяне изпълнението на проекта на
чуждестранна фирма с подизпълнители или офсетополучатели при директен
офсет - търговски фирми, ще доведе до неблагоприятния ефект от
реализацията на първия проект за Полева комуникационно-информационна
система за 61 бригада. В този случай бяха осигурени и дадени на чужда фирма
над 110 млн.USD от страна на държавата, в резултат на което системата все
още не е приета на въоръжение в Българската армия, а от цялата сума в
страната останаха по-малко от 10 млн. лв. Ако такава е целта на подобни
проекти, това е друг въпрос.
На основание на гореизложеното
ПРЕДЛАГАМЕ:
1. Да се спре временно изпълнението на Проект N 9 “Развитие на
средствата за комуникационно-информационно осигуряване”, в частта Полева
комуникационно-информационна система, до установяване на писмени
регламенти, механизъм и практика за приоритетно участие на компаниите от
Сдружение „Българска отбранителна индустрия” в модернизацията на
Въоръжените сили на Република България.
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2. Да се гарантира участието на български производствени фирми като
офсетополучатели в частта на директния офсет и като подизпълнители в
различните стадии на изпълнение на проекта.
3. Да се създаде механизъм, по установения ред, за:
а. привеждане на лицензионните режими за външно търговска дейност с
оръжие и стоки с възможна двойна употреба в съответствие с най-новите
тенденции на изискванията на Европейския съюз и най-добрите практики в
тази област.
б. приоритетно финансиране, от страна на държавните органи и
организации, на нови, високотехнологични проекти за реализиране от
компаниите-членове на Сдружението, в интерес на националната сигурност и
отбраната на страната.

С уважение,
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СБОИ:
НИКОЛАЙ ИБУШЕВ
ПЕТЬО МИЛКОВ
СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

