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LANDET
Bulgarien har en relativt stor inhemsk försvarsindustri. En del av produktionen bygger fortsatt på sovjetiska förlagor och kanske mest känt är landets försvarsindustri för att vara en stor tillverkare av Kalashnikovs. Bulgarien är medlemmar i Nato sedan 2004 och i EU sedan 2007, dessa medlemskap har format
landets arbete med försvarsindustrin och de översyner och modernisering som pågår genomförs utefter
organisationernas krav och standard. Bulgarien deltar i både CSDP och PESCO, det senare sedan 2017,
vilka har avdelats finansiella resurser från den nationella försvarsbudgeten. Med detta pågår också ett
arbete med att integrera den nationella försvarsmarknaden med den europeiska.
De senast publicerade nationella inriktningsdokumenten för försvarssektorn är White Paper on Defense
and the Armed Forces of the Republic of Bulgaria utgivet 2010, samt ett program för utveckling av försvarsförmågor fram till 2020 vilket publicerades 2015. Vitpappret beskriver en strukturell ändring av landets
försvarsmakt där bland annat vikten av samarbete med Nato och EU framhålls.
Bulgariens försvarsindustriella sektor består företrädelsevis av SME, small and medium-sized enterprises,
med fokus främst på ammunition, bepansring och övervakning.
Bulgarien har varit positiva till utvecklingen av EDF, European Defence Fund, särskilt under landets ordförandeskap i Europeiska Unionens Råd 2018. Då fokuserade Bulgarien särskilt på att utveckla incitament
för deltagande av SME:s i EDF och att fonden särskilt ska leda till möjligheter för dessa. Under Bulgariens ordförandeskap nåddes även en provisorisk överenskommelse mellan Rådet och Parlamentet avseende EDIDP, European Defence Industrial Development Programme, som sedan godkändes.
Mer läsning:
White Paper on Defense and the Armed Forces of the Republic of Bulgaria
Programme for the Development of the Defence Capabilities of the Bulgarian Armed Forces 2020
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
2017 uppgick exporten av försvarsmateriel till 1.2 miljarder euro, en ökning på 20% jämfört med 2016.
Försvarsexport är en viktig del av dem bulgariska nationella ekonomin. Finanskrisen 2009 ledde till en
sänkning av försvarsanslagen men dessa är åter på väg upp och 2017 antogs en nationell plan för att öka
försvarsbudget till 2% av BNP fram till 2024, med referens till Nato-toppmötet i Wales 2014 samt Special
Summit i Bryssel 2017. Dokumentet avsåg att skapa en sammanhållen inriktning för hur landet ska arbeta med att öka försvarsanslag samt möta målsättningar satta inom de samarbeten de deltar i – Nato och
EU. Stora materielinköp påverkar budgeten de närmsta åren, men uppfattningen är att Bulgarien även
efter det kommer att arbeta för ökade försvarsanslag.
Då försvarsanslagen gradvis ska öka görs flera större satsningar på den bulgariska försvarsmakten. De
främsta projekten rör modernisering av multifunctional modular patrol vessels till marinen, stridsflygplan, samt plattformar för etablering av battle groups i mekaniserad brigad till armén. Utöver dessa finns
flera andra moderniseringsbehov. Inköpet av åtta stycken nya F-16 stridsflygplan från USA gjordes 2019
och köpet innebar att försvarsbudgeten höjdes rejält. Då de planerade investeringarna för marinen och
armén förväntas ske inom de närmsta åren är det troligt att budgeten kan komma att ligga kvar på höga
nivåer även 2020/2021, men det bedöms inte finnas en politisk vilja att sedan hålla kvar den. Prognos för
2020 är att försvarsbudgeten kommer utgöra 1,6% av BNP om ingen av de stora investeringarna görs.
I försvarsanslagen för 2019 beräknades 59% avdelades till utrustning, det klart högsta andelen av alla
Nato-länder, vilket berodde på inköpet av stridsflygplan.
2019 publicerade Ministry of Defence tillsammans med Ministry of Finance en katalog där bulgariska
försvarsföretag listas. I dokumentet framhålls försvarsdepartementets del i att stödja utvecklingen av den
bulgariska industrin. Det är även försvarsdepartementet som står som huvudsaklig utgivare av katalogen.
Mer läsning:
National Plan for Increasing the Defense Spending to 2% of the Gross Domestic Product Until 2024
Bulgarian Defence Industry, 2019. Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria (katalog över
bulgariska försvarsföretag)
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Det har genomförts flera större materiella satsningar de senaste åren. 2019 beslutades att köpa åtta
stycken av F-16 från USA för att stärka flygvapnet. Dessa beräknas levereras 2023.
För att stärka armén planeras inköp av 150 nya bepansrade fordon. Request for proposals, RFP, skickades
till fyra olika aktörer 2019. Enligt uppgifter kommer beslut om inköp tillkännages i slutet av 2020.
Marinen ska stärkas med två nya fartyg. Tre företag har skickat in anbud för affären, sedan det initialt tilltänkta bulgariska företaget dragit sig ur förhandlingarna 2017. Detta sägs bero på det beslut att
momsbeskatta alla försvarsindustriella affärer efter 1 januari 2017 vilket har haft negativa effekter på den
bulgariska försvarsindustrin. Slutlig version av offerterna skickades in i december 2019.
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ÖVRIGT
Offset
Bulgarien följder arbetet inom EU avseende försvarsindustriella frågor och är även drivande i utvecklingen av dem. Med detta följer Bulgarien de europeiska direktiven avseende offset, vilket de implementerat
2012. Detta innebär att offset ska användas endast för att skydda särskilda säkerhetsintressen.
Relevanta aktiviteter
Den bulgariska motsvarigheten till SOFF är Bulgarian Defence Industry Associaton, BDIA.
Hemsida: https://bdia-bg.com/
Länkar & lästips
Nyhetssida med nyheter och artiklar om försvarssektorn i Bulgarien
https://bulgarianmilitary.com/category/bulgaria/
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MEDLEMSNYHETER BULGARIEN
(181003) Sverige lämnar Gripenerbjudande till Bulgarien
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM BULGARIEN
(170517) Attachédag med miniutställning
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