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РЕЗЮМЕ
НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЛИДЕР НА
ИНОВАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
В изпълнение на поставените си цели Сдружение „Българска отбранителна
индустрия“ (СБОИ) се стреми да се развие и послужи като законосъобразен форум за
обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми,
свързани с отбранителната индустрия и с отбраната и сигурността на Република
България и за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.
В тази връзка, СБОИ организира, в периода 19-20 септември 2018 г., под
патронажа на заместник министър-председателя и министър на отбраната и
министъра на икономиката, проведеждането на национална конференция с
международно участие „Отбранителната индустрия лидер на иновациите в България“.
Основните цели за провеждането на конференцията са:
1. Представяне на Европейската програма за отбранително индустриално
развитие и нейната роля за укрепване на националните и европейски
отбранителни способности.
2. Запознаване с възможностите на българската отбранително-технологична
индустриална база за реализацията на инвестиционния проект на МО:
"Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на
батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".
3. Предоставяне на възможност за изява на младите таланти от висшите
учебни заведения и научно-изследователските институти в подкрепа на
развитието на икономическите основи на сигурността и отбраната.
В Пленарната сесия са включени доклади на представители на МО, МИ, СБОИ и
чуждестранни фирми - SAFRAN. Идеята е чуждестранните фирми да представят
организацията в техните компании относно иновациите, кооперирането с партньори,
участието в проекти към европейската агенция по отбрана и др. МО ще представи
инвестиционните проекти на министерството. Доклада на СБОИ ще акцентира върху
новите разработки на фирмите, капацитети и възможности, успехи на
международните пазари, установени дълготрайни партньорства с международно
утвърдени компании и др.
В Тематична Сесия I ще се представят конкретните възможности на членовете на
сдружението за участие в инвестиционния проект на мо за придобиване на бойни
бронирани и специални машини за окомплектоване на батальонните бойни групи на
МО. Доклади ще изнесат ТЕРЕМ, САМЕЛ-90, АРКУС, АРСЕНАЛ, ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП,
ОПТИКС.
В Тематична Сесия II се предвижда млади учени да представят свои разработки от
организационен, технически и технологичен характер, които могат да бъдат
използвани (или вече са използвани) в отбранителната индустрия, в областите:
Мехатроника; Оптико електронни прибори и системи и Информационни и
комуникационни технологии. В тази сесия доклади ще представят учени от:
Химикотехнологичния и металургичен университет, Института по електрохимия и
енергийни системи, БАН; Института по металознание, съоръжения и технологии с
център по хидро - и аеродинамика – БАН, както и млади представители на фирмитечленове на СБОИ.

