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Национална конференция 
„Отбранителна и аерокосмическа индустрия и

изследвания“
10 юли 2017 г.

ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ

Под патронажа на Президента на Република България, Румен Радев

Организатор: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия                 

Съорганизатори: Сдружение „Клуб отбранителна индустрия“

Клъстер „Аерокосмически технологии, изследвания и 
приложения“

Българска академия на науките

 

        

        



09.30 – 10.00 Регистрация на участниците 

10.00

Официално откриване  на  конференцията  в  зала  „Концертна“  на  Централен
Военен клуб, гр. София

Модератор:  проф.  Тодор  Тагарeв,  служебен  министър  на  отбраната  на
Република България в периода март-май 2013 г. 

10.00 – 10.15 Г-н Румен Радев, Президент на Република България

10.15 – 10.30
Г-жа  Елжбета  Биенковска, еврокомисар  по  „Вътрешен  пазар,
промишленост,  предприемачество  и  малки  и  средни  предприятия“,
Приветствие към участниците

10.30 – 10.40
Г-н  Хорхе  Домек,  изпълнителен  директор  на  Европейската  агенция  по
отбрана, 
Приветствие към участниците

10.40 – 10.50
Г-н Красимир Каракачанов, заместник министър-председател и министър на
отбраната, 
Приветствие към участниците

10.50 – 11.00 Г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател, 
Приветствие към участниците

11.00 – 11.10
Г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и
демографската политика, 
Приветствие към участниците

11.10 – 11.15
Г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, 
Приветствие към участниците

11.15 – 11.20
Г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката,  
Приветствие към участниците

11.20 – 11.25
Г-жа Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция
за насърачаване на малките и средните предпирятия, 
Приветствие към участниците

11.25 – 11.45 Пресконференция  

11.45 – 12.15

Презентация „Европейският план за действие в областта на отбраната – към
Европейски фонд за отбрана“

Г-жа  Силвия  Каинц-Хубер,  ГД  „Вътрешен  пазар,  промишленост,
предприемачество и малки и средни предприятия“, Европейска комисия

Г-н Георги Янакиев, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество
и малки и средни предприятия“, Европейска комисия

12.15 – 12.35

Презентация „Инициативи на Европейския съюз в подкрепа на свързаните с
отбраната малки и средни предприятия, клъстери и региони“
Г-жа  Електра  Цигаридас,  ГД  „Вътрешен  пазар,  промишленост,
предприемачество и малки и средни предприятия“, Европейска комисия

12.35 – 13.05

Презентация „Стратегия на Европейския съюз за използване на космическото
пространство“ 
Г-жа Динка Динкова, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество
и малки и средни предприятия“, Европейска комисия

13.05 – 13.45 Въпроси и отговори

13.45 – 14.30 ОБЕДНА ПАУЗА
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Дискусионни панели – зала „Тържествена“ на Централен Военен клуб, гр. София

14.30 – 16.00

Панел 1
Дискусия:  „Развитие на индустрията  и  изследванията в  интерес   на
отбраната и сигурността за България като част от Европейския съюз.
Европейски  и  национални  финансови  инструменти  в  подкрепа  на
сектора“  

Модератор:  доц. д-р Велизар Шаламанов, Институт  за  информационни и
комуникационни технологии към Българската академия на науките 

Участници: 
 Представител на Европейската агенция по отбрана (tbc)

 Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната
 Александър Манолев, заместник-министър на икономиката 
 Проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката
 Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите (tbc)
 Представители на Управляващите органи на:

 Ивелина  Пенева,  Оперативна  програма  „Иновации  и
конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката 

 Цветана  Герджикова,  Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за
интелигентен растеж“ – Министерство на образованието и науката

 Златина Карова, Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт
2020“ към Министерство на образованието и науката

 Проф. д-р Павел Пенев, Военна академия „Г. С. Раковски“
 Полк.  Й. Пенков,  председател  на  сдружение  „Клуб  Отбранителна
индустрия”
 Представител на БАН с опит в изследванията по отбраната и сигурността
 Представители на ИКТ сектора - БАИТ и ИКТ клъстер

16.00 – 16.30 КАФЕ ПАУЗА

16.30 – 17.30

Панел 2
Дискусия: „Приоритети и възможности за развитие на РБ в областта на
аерокосмическата  индустрия  и  свързаните  високи  технологии  и
изследвания.  Как  да  мобилизираме  нужните  ресурси,  изградим
капацитет и осигурим устойчиво развитие на сектора?“ 

Модератор:  д-р Веселин  Василев, изпълнителен  директор  на  Клъстер
„Аерокосмически технологии, изследвания и приложения“

Участници:
 Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната
 Александър Манолев, заместник-министър на икономиката 
 Проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката
 Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите (tbc)
 Представители на Управляващите органи на:

 Ивелина  Пенева,  Оперативна  програма  „Иновации  и
конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката 

 Цветана  Герджикова,  Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за
интелигентен растеж“ – Министерство на образованието и науката

 Златина Карова, Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт
2020“ към Министерство на образованието и науката

 Представител  на  БАН  с  опит  в  изследванията  в  областта  на
аерокосмическата индустрия
 Представители на ИКТ сектора – БАИТ и БУЛСАТКОМ
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