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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 

 От средата на 90-те години на миналия век 
Българската отбранителна индустрия премина 
през различни етапи на преструктуриране и 
трансформация, в резултат на многобройни по 
своята същност и характер промени във всички 
сфери на обществено политическия и 
икономическия живот.  

 Катализатор на промените в самата индустрия 
стана приемането на България през 2004 г. в 
Организацията на Северноатлантическия 
договор и през 2007 г. в Европейския съюз. 



 Годишното производство на отбранителната 
индустрия е над 0,5% от относителния дял на 
промишлеността в националния БВП и 
реализираните приходи са около 600 млн. лв., от 
които около 500 млн. лв. от износ.  

 В отбранителната индустрия са заети повече от 
15 000 души 

 Отбранителната индустрия е и в основата на 
регионалните икономики на редица областни 
центрове в Централна и Северна България. 

 



 Анализ на моментното състояние на 
българската отбранително-
технологична индустриална база 

 
 МОЛВ и конвенционални боеприпаси 

 Съществува опит в поддържането на техниката 
за видовете въоръжени сили, с потенциал за 
обслужване и на други армии, притежаващи 
главно въоръжение, производство на бившия 
СССР 

 Технологии за подводна защита на крайбрежни, 
териториални води 

 Оптико и оптикоелектронни системи  

 

 

 

 

 



 

 Технология за противодействие срещу 
дистанционно взривяване на импровизирани 
взривни вещества по радиоканали 

 Oпределени видове прецизни и управляеми 
боеприпаси  

 Защитата на хеликоптери от РПГ 

 Производство на облекло и войсково 
снаряжение  

 

 



 Икономически тенденции при 
предприятията от отбранителната 
индустрия 

1. Продължават да формират почти 100% от 
приходите си от продажба на военна 
продукция за износ и на продукция за 
гражданския сектор в страната и чужбина 

2. Предлаганите български продукти и услуги с 
отбранителен характер в страните от ЕС и 
НАТО не надхвърлят 10 % от износа на 
български отбранителни продукти 



Обект на износ са основно изделия 
от категории от Списъка на ПСО: 

1. СО 3  Бойни припаси и взривателни устройства  

2. СО 4  Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, 
други взривни устройства и заряди, и оборудване и 
принадлежности за тях  

3.  СО 1  Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 
mm, други въоръжения и автоматични оръжия с 
калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, 
принадлежности и специално предназначени за тях 
компоненти  

4.  СО 13  Бронирани или защитни технически средства, 
конструкции и компоненти  

5. СО 16  Ковашко-пресови заготовки, отливки и други 
полуфабрикати, със специално предназначение 



През 2012 г. е реализиран износ и трансфер на 
ПСО от територията на Р България на обща 
стойност 219 412 155 евро. 
 



През 2012 г. е реализиран внос и трансфер на 
ПСО за територията на Р България на  обща 
стойност 39 969 265 евро. 



През 2012 г. е реализиран износ и трансфер на 
ИТДУ от територията на Р България на обща 
стойност 3 001 526 евро. 



През 2012 г. е реализиран внос и трансфер на 
ИТДУ за територията на Р България на обща 
стойност 84 169 813 евро. 



През 2013 г. е реализиран износ и трансфер на 
ПСО от територията на Р България на обща 
стойност 131 067 377,00 евро. 



През 2013 г. е реализиран внос и трансфер на 
ПСО от територията на Р България на обща 
стойност 42 177 706,00 евро. 



През 2013 г. е реализиран износ и трансфер на 
ИТДУ за територията на Р България на обща 
стойност   69 954 144 евро.  
 



През 2013 г. е реализиран внос и трансфер на 
ИТДУ за територията на Р България на обща 
стойност   83 690 633,00 евро. 



ОЧЕРТАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ОТРАСЪЛА  

 План за развитие на способностите -  предоставя 
информация на национално равнище при вземането на 
решения за инвестиране в сигурността и отбраната. Той е 
цялостен, общ стратегически инструмент за инвестиране в 
изследвания и технологии, за коопериране във 
въоръженията и за отбранителната индустрия. 

 

 Европейска стратегия за изследвания и технологии в 
отбраната - по-ефективно да повиши ролята на 
изследванията и технологиите за поддържане на 
отбранителните способности. Тя определя крайните цели, 
средствата и начините, за да се превърнат в дело целите и 
средствата чрез пътни карти и планове за действие. 

 



 Европейска стратегия за сътрудничество във 
въоръженията-дефинира как да се подобрят 
ефективността и ефикасността на европейските 
програми за въоръжения чрез серия от действия, 
прилагането на поуки от практиката в миналото, като 
се прилага Ръководството за най-добри практики на 
сътрудничество във въоръженията. 

 

 Европейска стратегия за отбранителната 
технологична и индустриална база - описва бъдещата 
картина на европейската отбранителна индустрия въз 
основа на три подхода: базиран на способности, 
достатъчност и глобална конкурентност. Тя трябва да 
бъде по-интегрирана, по-малко дублирана и повече 
взаимнозависима, с нарастваща специализация. 

 



Насоки и ключови дейности за 
развитие за българската 
отбранителна индустрия 

 Интегриране в единния Европейски пазар на 
отбранителни продукция и повишаване приноса към 
отбранителната система на страните от НАТО. 

 Двустранно военнотехническо и индустриално 
сътрудничество и достъп до пазара на отбранителни 
продукти на трети страни 

 Стимулирането на външнотърговската дейност на 
предприятията – разработване и прилагане на форми 
с доказана ефективност от обединяването на ресурси 
и регламентирането на отношенията при експорт на 
сродна, конкурираща се в национален мащаб, 
отбранителна продукция 

 



Заключение 

 Ускоряване на процеса на консолидация в  
отбранително-индустриалния сектор. 

 В резултат на  осъществяващата се трансформация на 
НАТО съобразена с новата геополитическа 
обстановка, ще доведе до промени и в отбранително-
индустриалния сектор.  

 Реализиране на възможности за регионално, 
европейско или международно сътрудничество за 
споделено използване на инфраструктурата за 
изследвания в областта на сигурността и отбраната. 


