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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
През 2018 г. Сдружението (СБОИ) продължи да се развива като основна обществена,
неправителствена организация в България, работеща за укрепването и развитието на Българската
отбранително-технологична индустриална база.
В подкрепа на този факт, съвсем накратко, ще представим на Вашето внимание
извършените основни дейности от страна на СБОИ за разглеждания период.
С цел акцентиране върху ключови моменти от дейността на Сдружението, настоящия доклад
е структуриран в следните три направления:
1)
Реализирани инициативи през 2018 г.;
2)
Постигнати резултати и ползи от дейността на СБОИ през последните години;
3)
Основни моменти от дейността на членовете на управителния съвет за
развитието на Сдружението.
Преди всичко обаче, нека отново си припомним някои обективни и неоспорими факти, които
трябва винаги да припомняме и подчертаваме при всеки удобен случай, при всяко едно събитие,
на което можем да представим кои сме ние, какво можем и с какво допринасяме не само за
общественото и социално-икономическото развитие на страната, но и най-вече за нейната
сигурност и отбрана.
На първо място, Сдружението е основен представител на Българската отбранително
технологична-индустриална база, която се явява един от определящите фактори за
икономическото развитие и просперитета на страната.
За отминаващата си 2018 г. все още не са налични официални данни за обемите на нашето
производство, но в официалния доклад на министерство на икономиката, през 2017 г., нашият
оборот от отбранителни продукти е над 1,2 млрд. евро. А като прибавим и т.н. „цивилна“ сфера,
обема на произвежданите от нас продукти и осигурявани услуги надхвърля 1,5 млрд. евро. Тези
резултати представляват над 10% (ако трябва да сме точни 11,3%) от относителния дял в
добавената стойност на икономиката на страната на индустриалния сектор, който представлява
26,3% от стойността на БВП –50 427 млн. евро за 2017 г. Или ако трябва да сме още по-точни,
ние осигуряваме 2,97% от БВП на страната. Членовете на Сдружението произвеждат и
реализират (включително и най-вече на Европейския пазар и този в САЩ), в стойностно и
продуктово отношение, над 95 % от обема на произвежданата в страната отбранителна
продукция в над 120 страни по света.
В дружествата-членове на Сдружението работят над 30 000 работници и служители. Заедно
с поддоставчиците в страната те са няколко десетки хиляди повече. Над 90 % от работещите в
нашите дружества са научно-технически и производствен персонал, гарантиращ разработването
и производството на високо-технологични, качествени, и в много случаи нямащи аналог в света,
отбранителни продукти. Със своята дейност членовете на Сдружението са в основата на
местните икономики на цели областни центрове в Централна и Северна България, гарантираща
тяхната икономическа стабилност и социален мир.
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Сдружението е единственият и официален представител на Р България в Европейската
Асоциация на аерокосмическите и отбранителни индустрии. Поддържаме непрекъснати
контакти и взаимодействаме с Европейската Агенция по отбрана и Индустриалната група на
НАТO. Успешно и ползотворно партнираме с Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките.
Нашите усилия са насочени, преди всичко, към удовлетворяване на потребностите на
българските въоръжени сили, както и към реализацията на нашите продукти на международните
пазари за отбранителна техника и въоръжение с акцент на страните-членки на НАТО, ЕС и други
държави, с които нашата страна поддържа дългогодишни и традиционно добри
взаимоотношения.
В Сдружението членуват водещите в страната производители на продукти свързани с
отбраната и изделия и технологии с двойно предназначение. Със своята дейност СБОИ и
неговите членове формират основите на икономическите аспекти на сигурността и отбраната на
страната.
Какво конкретно извършихме и постигнахме през тази година?
I.
РЕАЛИЗИРАНИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2018 Г.
Основният акцент на нашата дейност беше поставен върху осигуряването на подкрепа
и защита на интересите на нашите членове:
 На 15 февруари наши представители участваха в срещата със заместник министърпредседателя Томислав Дончев, относно обсъждане на проект на Споразумение между
Република България и Руската федерация за урегулиране на взаимоотношенията за
производството на въоръжение, военна техника и резервни части за тях. Становището на
СБОИ е, че не съществува проблем за нас и за нашата страна, свързан с урегулирането на
взаимоотношенията за производството на въоръжение, военна техника и резервни части
за тях между Република България и Руската федерация, за което да се изисква да бъдат
обсъждани и вземане на решения по тях на каквито и да са междудържавни споразумения.
В резултат на взето решение на 16 март (на редовно заседание на Общото събрание на
СБОИ, в гр. Панагюрище, т. 6.4), по този въпрос, бяха подготвени и изпратени писма със
становището на Сдружението до Президента, министър - председателя, заместник
министър председателите, министъра на икономиката и министъра на вътрешните работи;
 Бяха подготвени и изпратени декларации до министерство на икономиката, министерство
на транспорта и информационните технологии, до фирма Silky Way и до ДП РВД, в които
се акцентира върху абсолютната необходимост от използването от членовете на СБОИ,
за транспорт на техните продукти в чужбина, на самолети от вида и типа на ИЛ-76.
Последното е от изключително значение не само за икономическата и социална
стабилност на нашите членове, но и за устойчивостта на сектора от икономиката на
страната, в който ние реализираме нашите производствено-икономически и търговски
дейности;
 Подготвихме и изпратихме писмо до редакцията на Wikipedia, в което беше изразено
нашето абсолютно несъгласие с разпространяваните в тази електронна медия
„новини“/фалшиви новини, свързани с негативи по отношение на производствената и
търговска дейност на членове на Сдружението и реализацията на техните продукти на
международните пазари.
Наши представители участваха в срещата, организирана от Президента на 16 април, на която
с особена острота беше поставен проблема за липсата на кадри за отбранителната индустрия и
необходимостта за създаване на стройна система за неговото решаване.
Нашите предложения (основно на „АРСЕНАЛ” АД и „САМЕЛ – 90“ АД) за необходимите
ни специалисти залегнаха в основата на становището на Отрасловия съвет за тристранно
сътрудничество „Отбранителна промишленост“ за актуализиране на Списъка на защитените от
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държавата специалности от професии за учебната 2019 – 2020 г. и Списъка на специалностите
по професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019 – 2020 г.
Предложенията на СБОИ залегнаха и в основата на формирането на национална позиция по
„Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейски
фонд за отбрана“.
На 11 май, в гр. София, на редовно заседание, приехме нови членове - «Арсенал – 2000» АД
и «МАРС Армор» ООД, като по този начин Сдружението стана изразител на интересите на
повече от 90% от производителите на отбранителни продукти в страната.
С участието си членовете на Сдружението формираха облика на проведената в гр. Пловдив,
в края на месец май, изложба на отбранителна техника и въоръжение „ХЕМУС 2018“, както и
проведения в рамките на изложбата Индустриален форум.
Активно участвахме в създаването на национален каталог на отбранителната индустрия (по
инициатива на Президента), като на основата на каталога на Сдружението беше утвърдена от
министъра на икономиката структурата и съдържанието на същия.
В същото време, актуализирахме каталога на Сдружението, отчитайки настъпилите
изменения в ръководствата на отделни дружества, както и необходимостта от представяне на
информация за новоприетите членове на СБОИ.
Бяхме едни от основните организатори на събития с международно участие, на които
представихме възможностите на нашите членове:
 Българо – Индийския индустриален форум, проведен на 5 септември 2018 г. в София
Хотел Балкан;
 Националната конференция с международно участие „Отбранителната индустрия - лидер
на иновациите в България“, 20 септември 2018 г., София, Централен военен клуб, под
патронажа на заместник министър-председателя и министър на отбраната Красимир
Каракачанов и министъра на икономиката Емил Караниколов;
 Международната конференция „Seeking Security Coherence for Growth and Prosperity. A
pillar for Europe’s stability”, проведена на 12.11.2018 г. в София Хотел Балкан.
Представихме нашите водещи продукти и системи на най-престижните изложби на
въоръжения и бойна техника в целия свят. На тази основа, но не само, постигнахме редица
успехи, изразяващи се в подписването и реализацията на многомилионни търговски договори за
нашата продукция.
И не на последно място, взехме активно участие в дейността на Европейската Асоциация на
аерокосмическите и отбранителни индустрии (ASD) като нашите предложения бяха приети с
благодарност по отношение на изготвяне на становища по документите: “Technology proposals
for the European Defence Industrial Development Programme”, 13 February 2018; „Industry’s views
on the proposals for a regulation establishing the European Defence Fund”, 28 September 2018.
Всичко това, по един или друг начин, допринесе за развитието и подобряването на средата,
в която всички ние се стремим да осигурим просперитета на организациите, които ръководим и
това не можеше да се случи без усилията на всеки един от членовете на СБОИ, в процеса на
организацията и изпълнението на съвместните ни инициативи. Независимо от трудните моменти,
при организирането на отделните мероприятия и вземането на решения за конкретни случаи, ние
бяхме единни в действията си. Това допринесе в значителна степен за създаване на условия
нашата организация да бъде основен изразител на интересите на българската отбранителна
индустрия в страната и всички държавни и обществени органи и организации да се съобразяват
с мнението и становището на СБОИ по редица проблемни въпроси, касаещи не само
отбранително-технологичната индустриална база, но и националната сигурност и отбраната на
страната като цяло.
В същото време обаче, независимо от нашите усилия в годините, не успяхме да доведем
до успешен край както някои от предприетите предишни инициативи, така и в значителна степен
да активизираме усилията си, за да решим ключови за дейността на Сдружението проблеми:
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1. Все още са недостатъчни предприетите действия за утвърждаването ни като главен
изпълнител на основни проекти от модернизацията на въоръжените сили;
2. Не успяхме да осъществим, като трайна инициатива, съвместното ни участие в
изложби на отбранителна техника и въоръжение в страната и чужбина. Епизодичните ни
представяния на няколко изложения не ни обединиха около необходимостта за демонстриране
на единството на българските производители на отбранителни продукти на международната
арена.
3. За съжаление, някои от нашите членове не бяха достатъчно активни при участието
си в общите мероприятия и инициативи, което в определени моменти оказваше негативно
влияние върху планираните крайни резултати. Така например, през последните три години
представители на АВИОНАМС ЕАД не са присъствали на нито едно мероприятие,
организирано от Сдружението. Подобна е ситуацията с КИНТЕКС ЕАД, които не са осигурили
техен представител в повече от 80% от инициативите, които проведохме през последните години.
ВМЗ ЕАД, ЕКСПАЛ АД, ВИДЕКС АД и други колеги забавяха внасянето на членски внос за
членство в СБОИ и ASD, като по този начин поставяха на сериозно изпитание финансовата
стабилност на Сдружението (а и в една или друга степен не осигуряваха редовно техни
представители за участие в работните заседания и други, организирани от нас инициативи). И не
само това, неучастието на нашите колеги в инициативите, организирани от нас, води до
несвоевременно вземане на решения по ключови проблемни въпроси и поставяне под съмнение
ефективността на получаваните ползи от тяхното решаване.
Независимо от това обаче, с помощта и активното участие на останалите колеги, през
изминалата година успяхме да реализираме значителни по своя характер и съдържание
инициативи, които по един или друг начин оказаха положително въздействие върху голяма част
от дейността на нашите членове (и гореописаните мероприятия доказват това).
II. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СБОИ ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ
След направения анализ на проблемите, които съпътстват нашата дейност и установяване
на причините за голяма част от тях (посочени по-горе) ние набелязахме редица мерки за
активизиране на усилията си за развитието и просперитета на Сдружението и неговите членове.
В същото време обаче, част от колегите, които в годините не само не допринесоха за
нашите успехи, но и ползваха директните и индиректни ползи от дейността ни решиха да
прекратят членството си в Сдружението. В края на 2018 г. получихме заявления от АВИОНАМС
ЕАД, ВМЗ ЕАД, КИНТЕКС ЕАД, съдържащи техни решения в тази посока. Като основание за
това тяхно волеизявление те посочват, че „….за Авионамс не са отчетени дейности и резултати
в нито едно направление от цитираните по-горе цели ….“ (АВИОНАМС), „….ползите от
членство не дават очакваните резултати….“ (ВМЗ) и „..не се отчитат резултати и ползи от
изброените по-горе дейности….“ (КИНТЕКС).
Отчитайки многобройните инициативи, които Сдружението реализира в периода на над
15 години от своето съществуване, ние не можем да се съгласим с тези “констатации” и накратко
предоставяме на Вашето внимание данните и фактите за нашата дейност, довели до
утвърждаването ни както в нашата страна, така и в ЕС като основна обществена,
неправителствена организация в България, работеща за укрепването и развитието на Българската
отбранително-технологична индустриална база (същите са своевременно докладвани и
приемани с единодушие от нашите членове, вкл. и от горепосочeните дружества). Те са
категорично доказателство както за резултатите, които постигнахме, така и за ползите, които
бяха придобити в отговор на нашите инициативи.
Преди всичко обаче, какви бяха причините, за да се създаде Сдружение „Българска
отбранителна индустрия“?
-те
След като в средата на 90 години на миналия век правителството абдикира от своите
задължения за формиране и провеждане на ангажирана държавна политика за изграждане на
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националните отбранителни способности, чрез националните научно-технологичен и
индустриален потенциали, в началото на това столетие СБОИ се утвърди като единствената
алтернатива в тази област, превръщайки се в естествен „мост” между Европейските органи и
организации, формиращи отбранително индустриалната политика на страните-членки на
Европейския съюз като цяло и българските държавни органи и неправителствени организации.
Но всичко това не беше постигнато веднага и по лесен начин. Трябваше да бъдат преодолени
многобройни, наслоили се във времето проблеми от всякакъв характер:


на национално ниво:
o недоверието от страна на държавните органи във възможностите на родната
индустрия или явното пренебрежение от тяхна страна към тези възможности, в
резултат на различни фактори (вкл. и корупционните практики);
o неразбирането на същите тези държавни органи за ролята и мястото на
Българската отбранително-технологична индустриална база в изграждането на
отбранителните способности на страната.



на междуфирмено ниво – проблемите от миналото (организационни, технически и
технологични) и предизвикателството на новите и настоящи бизнес отношения.
Целенасоченото и осъзнато желание на ръководството на Сдружението за укрепване на
единството на производителите на отбранителни продукти в страната в значителна степен
допринесе за тяхното преодоляване;



на европейско и международно ниво – лишени от каквато и да е институционална
подкрепа, предприятията от този сектор на икономиката не само трябваше да се адаптират
към т.н. „български преход”, но и сами да развиват конкурентоспособните си предимства
на международните пазари, като в същото време запазиха и развиха производствените
мощности и научен, инженерен и производствен потенциал за нуждите на националната
сигурност и отбраната на страната. Членовете на Сдружението, СБОИ като цяло, и
ръководството в частност, със своята дейност допринесоха за това, че всички ние да се
гордеем, че сме част от този сектор на икономиката, осигуряващ работа на над 30 000
души работници и служители, с годишно производство на отбранителната индустрия и
относителен дял на промишлеността в БВП за 2018 г., посочени в началото на този доклад.

Какво конкретно постигнахме в периода от 2004 до 2018 г.?
Преди всичко, но не само, нашите действия бяха насочени в следните основни направления:
 Мероприятия, свързани с представяне на възможностите на членовете на
Сдружението:
o Беше съставен и издаден рекламен справочник с информация за продуктовия
профил и технологични възможности за всяко едно предприятие, който беше
своевременно актуализиран, отчитайки извършените в дружествата промени и
разпространен в рамките на десетки международни изложби на въоръжение и
техника в цял свят. Необходимо е да се отбележи, че на основата на нашия
справочник/каталог, по инициатива на Президента, ще се създаде национален
каталог на Българската отбранително-технологична индустриална база;
o Създаден е уебсайт на Сдружението, който се актуализира своевременно;
o Много от членовете представяха в едни от най-реномираните издания на
медийните органи своите и на Сдружението идеи и предложения за развитието на
отбранителната индустрия;
o В подкрепа на дейността на военните аташета към дипломатическите мисии на
България в чужбина, за популяризиране на дейността на Сдружението, на
специален магнитен носител бяха систематизирани подробни презентации на
членовете на СБОИ – многократно в периода 2010-2013 г. и след това;
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o Сдружението е член на две от национално представителните работодателски
организации: Българска стопанска камара и Асоциацията на индустриалния
капитал в България;
o Съорганизатори сме и активно участваме в изложбите на отбранителна техника и
въоръжение „ХЕМУС“, в рамките на които бяха подписани договори за доставка
на въоръжение и техника (вкл. от КИНТЕКС и косвено за ВМЗ) за чуждестранни
министерства на отбраната;
o В поредица от срещи дейността на Сдружението беше представена пред
Генералния мениджър на NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), което
позволи на български дружества да станат доставчици на силите на НАТО
(вкл. и от страна на ВМЗ);
o Организирахме, бяхме едни от основните организатори и реализирахме десетки
национални и международни конференции (под патронажа на министърпредседателя, министъра на икономиката и министъра на отбраната), в рамките
на които бяха договорени редица двустранни и многостранни сътрудничества;
o Под ръководството на господин Банко Банков, през 2012 г., беше разработена и
приета от СБОИ книгата „Въоръжение и екипировка на подразделенията на БА,
изпълняващи мисии извън страната. Съвременни тенденции и възможности на
българската отбранителна индустрия“, която стана един от основните
инструменти за представяне на нашите възможности пред Въоръжените сили на
страната;
o Защитихме в Патентното ведомство марката Сдружение „Българска
отбранителна индустрия“, което ни позволи да защитим нашите достижения
от псевдо организации в страната и чужбина.
 Международна дейност и сътрудничество:
o Подписани са споразумения за сътрудничество с асоциациите на отбранителните
индустрии на Кралство Великобритания, Италия, Държавата Израел,
Румъния, Франция, Южна Корея, което в многобройни ситуации на двустранни
и партньорски взаимоотношения допринесе за придобиване на значителни
конкретни ползи за редица наши членове;
o Сдружението е единственият представител на България в Европейската
Асоциация на Аерокосмическите и отбранителни индустрии, което ни предостави
възможност да защитаваме нашите интереси в рамките на ЕС, но не само;
o От 9 до 14 април 2015 г., по покана на академик Стефан Воденичаров, нашата
страна посети делегация на Въоръжените сили на Държавата Катар, под
ръководството на генерал майор Нассър Мохамед Ал-Али, помощник началник
на ГЩ по логистиката. В хода на посещението на гостите бяха представени
възможностите на: АРКУС АД, АВИОНАМС ЕАД, ДУНАРИТ АД, ЧЕРНО
МОРЕ АД, ИМСТЦХА – БАН. Делегацията посети и се запозна на място с
продуктовата гама на „САМЕЛ – 90“ АД, ОПТИКС АД, ОПТИКОЕЛЕКТРОН
ГРУП АД, ВМЗ ЕАД, АРСЕНАЛ АД;
o Ние бяхме първите в страната, които представихме и популяризирахме
предимствата от участието на нашата индустрия в програмата на Европейския
отбранителен фонд за развитие както на научните изследвания и технологии за
целите на сигурността и отбраната, така и реализацията на съвместни
инвестиционни проекти в разглежданата област от страните-членки на ЕС. На
основата на нашата инициатива проектни предложения на ОПТИКС АД и
БИИМ АД бяха утвърдени от министерството на отбраната за
финансиране от Европейския отбранителен фонд!
 Дейности в подкрепа на утвърждаване на отбранителната индустрия в национален
план и създаване на единна държавна политика за развитие на Българската
отбранително-технологична индустриална база:
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o В края на 2008 г. подготвихме и изпратихме писмо до министър-председателя с
предложения за решаване на проблемите на българската отбранителна индустрия
и предприемане на мерки за устойчивото й развитие. Писмото постави началото
на процеса по разработване и приемане на Стратегия за развитие на Българската
отбранително-технологична индустриална база (БОТИБ);
o В началото на 2009 г., СБОИ разработи проект на Стратегия за развитие на БОТИБ,
в пълно съответствие с изискванията на Европейската Стратегия за отбранителнотехнологичната индустриална база и Европейската Стратегия за отбранителни
изследвания и технологии, както и свързаните с тях документи. На основата на
това наше предложение, както и нашите последователни и непрекъснати
усилия, Правителството прие Стратегия за развитие на БОТИБ, План за
реализацията на стратегията, както и Стратегия за изследвания и
технологии в сигурността и отбраната!;
o Проведохме десетки срещи с министрите на икономиката, отбраната и вътрешните
работи, както и с Президента на Р България по въпроси, касаещи дейността и
развитието на отбранителната индустрия;
o Участвахме и участваме активно в дейността на Междуведомствения съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на доставките (наименованието и
функциите на съвета са в основата си наше предложение!);
o През 2013 г. беше приет „Етичен кодекс на СБОИ. Общоприети индустриални
стандарти в Българската отбранителна индустрия“, създавайки условия за
установяване на колегиални и партньорски взаимоотношения между нашите
членове, основани на най-високите международни стандарти в тази област (които
някои от нашите вече бивши колеги грубо нарушиха със своите действия);
o Осигурихме участието на наши членове в десетки посещения в чужбина,
организирани от страна на администрациите на Президента, министърпредседателя, министъра на икономиката и министъра на отбраната;
o Многобройни са становищата по редица документи, които Сдружението подготви
и представи на държавните органи и организации, касаещи отделни аспекти от
развитието на националната и Европейската отбранителни индустрии.
Активно участие на СБОИ в законодателни инициативи – нашите предложения
бяха приети при актуализирането на такива нормативни документи като:
o Закона за защита на класифицираната информация и Закона за търговия със стоки
и услуги с възможно двойно предназначение – 2006 г.;
o През 2008, 2009 и 2010 г. СБОИ направи всичко необходимо в проектите за
изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България да бъдат регламентирани ангажиментите на държавата към развитието
на отбранителната индустрия в нашата страна – ние бяхме тези, които
променихме закона и вменихме в задължение на министерството на отбраната и
министерството на икономиката да реализират стратегията за развитие на
отбранително-технологичната индустриална база;
o Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия – 2010 г.;
o Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки –
многократно в годините;
o Закона за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
o Законопроекта за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и
Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и
трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.
Активна позиция по въпроси, отнасящи се до дейността на държавни органи и
организации и касаещи СБОИ:
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o Чрез изразеното от нас категорично становище за бъдещето на поделение № 26940,
гр. Стара Загора, допринесохме т.н. полигон „Змеево” да запази своето
предназначение и да продължи да функционира, което даде на нашите членове
възможност да изпитват своята продукция в естествена среда и да я реализират на
международните пазари убедени в нейното качество и възможности;
o С наши многобройни писма достойно защитихме ДУНАРИТ АД от
необоснованите обвинения, свързани с отнемане на лиценза на дружеството;
o Взехме активно участие, чрез редица наши становища, при решаването на такива
проблеми като: проекта за създаване на Съвет за координиране и развитие на
дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална
продукция; бъдещата експлоатация на товарни самолети ИЛ – 76 за
транспортиране на нашата продукция и много други;
o По инициатива на господин Николай Ибушев ние бяхме първи в страната, които
остро поставихме въпроса за липсата на кадри и неадекватното образование в
сферата на тяхното осигуряване за потребностите на отбранителната индустрия1:
 С личната ангажираност на господин Николай Ибушев, с ПМС
187/31.08.2017 г., беше създаден Технически колеж – Казанлък към
Технически университет – София, в който през учебната 2018/2019 г. се
обучават 131 студенти по специалност "Технология на машиностроенето".
Учебното заведение ще обучава кадри в тази специалност за цяла
Централна България и най-вече за градовете Казанлък и Сопот!;
 С личната ангажираност на академик Стефан Воденичаров, със
заповед № РД 09-3953/20.12.2018 г. на министъра на образованието и
науката, на професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр.
Сопот, беше разрешено да организира и провежда професионално
обучение по професионално направление код 521 „Машиностроене,
металообработване и металургия“, професия код „Машинен техник“,
специалност код 5210121 „Специално производство“ (Производство на
въоръжение и боеприпаси) с четвърта степен на професионална
квалификация. И всичко това за нуждите на ВМЗ ЕАД, гр. Сопот! В
Приложение 1 са представени съответните документи, включително и
благодарствено писмо до академик Воденичаров от директора на ПГ
„Ген. Владимир Заимов“ инж. Катя Даскова.
III. ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО
В същото време, отчитайки директните и индиректни упреци на някои от членовете на
Сдружението към Управителния съвет ни позволете да отбележим няколко основни приноса,
които считаме, че по един или друг начин са допринесли за нашето развитие в различни
направления. Така например:
 С личната ангажираност на господин Николай Ибушев и академик Стефан Воденичаров,
през 2010 г. бяха защитени интересите на членовете на СБОИ в хода на подготовката и
приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия. Голяма част от предлаганите от
държавните органи изменения и допълнения на закона в значителна степен щяха да
затруднят нашата дейност и да донесат непредвидени негативи за всеки един от нас.
Становището на СБОИ, представено от господин Ибушев и академик Воденичаров в
ресорната комисия на Народното събрание, предотврати тази опасност;
 По лична инициатива и ангажираност на господин Николай Ибушев, през 2016 г., беше
поканен да посети нашата страна Генералният секретар на Асоциацията на
Преди много години! След нашите многобройни инициативи в тази област министерството на образованието и
науката отчете този проблем и за целия машиностроителен сектор.
1
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Аерокосмическите и отбранителни индустрии в Европа (ASD), господин Jan Pie. В
резултат на посещението в значителна степен беше динамизирано нашето участие в
дейността на ASD, като предложенията на СБОИ, по тематиките от дейността на
Европейската Асоциация, бяха приемани с благодарност и отразявани в съответните
документи, както и наш представител беше избран в Борда за управление. По този начин
интересите на Сдружението бяха отстоявани в многобройни ситуации, касаещи участието
ни в редица инициативи на ЕС и най-вече по отношение на Европейския фонд за отбрана;
С личната ангажираност на господин Николай Ибушев, през 2017 г., беше създаден
Технически колеж – Казанлък към Технически университет – София, в който ще се
обучават кадри по специалност "Технология на машиностроенето" най-вече за Казанлък,
Сопот и целия регион! При посещението си на 12 ноември 2018 г. в Арсенал АД,
министъра на образованието и науката, господин Красимир Вълчев, официално заяви:
„Впечатлен съм не само от мащаба на „Арсенал“, от броя на заетите, от продукцията,
която произвежда, но най-вече от доброто взаимодействие, което има с образователните
институции, въобще със системата на образованието. „Арсенал“ е предприятието,
което в най-голяма степен е ангажирано с изграждането на Техническия колеж в
Казанлък, с взаимодействието с професионалните гимназии, с дуалната форма на
обучение“!;
По инициатива на господин Ибушев (и с активното участие на академик Воденичаров),
остро реагирахме и активно участвахме в решаването на проблема с бъдещата
експлоатация на товарни самолети ИЛ – 76 за транспортиране на нашата продукция. В
резултат на тази наша инициатива министерството на транспорта и информационните
технологии отчете потребностите на членовете на СБОИ и не приведе в изпълнение
предварително планираната забрана за използването на тези самолети. Финансовият и
икономически ефект от това се измерват с милиони спестени разходи за
транспорт!;
По лична инициатива на господин Ибушев беше поставен въпроса за това, че не
съществува проблем за нас и за нашата страна, свързан с т.н. „урегулиране“ на
взаимоотношенията за производството на въоръжение, военна техника и резервни части
за тях между Република България и Руската федерация, за което да се изисква да бъдат
обсъждани и вземане на решения по тях на каквито и да са междудържавни споразумения.
След решение от страна на Сдружението, интересите на нашите членове по този въпрос
бяха достойно защитени на срещата със заместник министър-председателя Томислав
Дончев, относно обсъждане на проект на Споразумение между Република България и
Руската федерация за урегулиране на взаимоотношенията за производството на
въоръжение, военна техника и резервни части за тях;
В поредица от срещи академик Стефан Воденичаров представи дейността на
Сдружението пред Генералния мениджър на NAMSA, което позволи на български
дружества да станат доставчици на силите на НАТО, вкл. и от СБОИ;
По лична покана на академик Воденичаров, през 2015 г., нашата страна посети делегация
на Въоръжените сили на Държавата Катар, под ръководството на генерал майор Нассър
Мохамед Ал-Али, помощник началник на ГЩ по логистиката. В хода на посещението на
гостите бяха представени възможностите на: АРКУС АД, АВИОНАМС ЕАД, ДУНАРИТ
АД, ЧЕРНО МОРЕ АД, ИМСТЦХА – БАН. Делегацията посети и се запозна на място с
продуктовата гама на „САМЕЛ – 90“ АД, ОПТИКС АД, ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД,
ВМЗ ЕАД, АРСЕНАЛ АД;
С личната ангажираност на академик Стефан Воденичаров, на професионална гимназия
„Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот, беше разрешено да организира и провежда
професионално обучение по професионално направление код 521 „Машиностроене,
металообработване и металургия“, професия код „Машинен техник“, специалност код
5210121 „Специално производство“ (Производство на въоръжение и боеприпаси) с
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четвърта степен на професионална квалификация. И всичко това за нуждите на ВМЗ
ЕАД, гр. Сопот!;
 По инициатива на тримата съпредседатели бяха подготвени и сключени меморандуми
за разбирателство с отбранителните индустрии на Кралство Великобритания, Италия,
Държавата Израел, Румъния, Франция, Южна Корея, което допринесе за придобиване
на значителни конкретни ползи за редица наши членове;
 По инициатива на тримата съпредседатели ние определено допринесохме за това,
проектните предложения на ОПТИКС АД и БИИМ АД да бъдат утвърдени от
министерството на отбраната за финансиране от Европейския отбранителен
фонд;
 С личната ангажираност на господин Петьо Милков, който дълги години защитаваше
интересите на Сдружението в Общото събрание на ASD, ние получавахме своевременна
и полезна за нас информация за тенденциите в развитието на европейските перспективи
в сигурността и отбраната, което ни даваше неоценими предимства в диалога с
държавните органи и организации.
Но всичко това е само една малка част от постигнатото през този 15-т годишен период от
нашата дейност и идва да покаже, че по един или друг начин, всички ние допринесохме за
развитието и подобряването на средата, в която се стремим да осигурим просперитета на
организациите, които ръководим.
Считаме, че горепосоченото за пореден път идва да покаже необходимостта от създаването
на Сдружението и ползите, които неговата дейност предоставят за успешното професионално,
социално и икономическо развитие на нашите членове!
На основата на всичко казано до тук,
ПРЕДЛАГАМЕ:
1. Да активизираме усилията си към държавните органи и организации за утвърждаване
на участието на членовете на Сдружението както в проектите за модернизация на Въоръжените
сили на страната, така и в програмата на Европейския фонд за отбрана.
2. С помощта на всички членове на Сдружението да се продължат усилията за по-добра
информираност на ангажираните с въпросите на националната сигурност и отбраната на
страната органи и организации на национално, европейско и международно ниво за потенциала
на членовете на СБОИ. Активно да участваме в и със законодателни инициативи по въпроси,
свързани с дейността на отбранителната индустрия в България.
3. За целите на представянето пред нашата общественост, партньори и клиенти, на
просперитета на членовете на Сдружението, да поставим началото на процес по създаването и
разпространението на ежегоден сборник с данни за нашите успехи (например, но не само: нови
изделия и технологии; иновативни решения; обеми продажби; обем на инвестиции, брой
работници и служители; принос в други свързани със сигурността и отбраната области и т.н.) –
Figures&Facts2.
С уважение,
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СБОИ:
НИКОЛАЙ ИБУШЕВ
СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ
ПЕТЬО МИЛКОВ
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Структурата ще бъде уточнена след последваща съгласователна процедура между членовете на СБОИ.

