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Цели на Министерство на отбраната за 2014 г.  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели  
за 2014 г. 

Стратегиче-
ски цели 

 
Стратегиче-
ски 
документ 

Дейности 
 

Срок 
/месец през 
2014г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 

Индика-
тор за 
текущо 
състоя-
ние 

Индика-
тор за 
целево 
състоя-
ние 

Преглед на 
структурата 
на 
въоръжените 
сили. 
 

Извършване 
на цялостен 
стратегиче-
ски преглед 
на 
сигурността 
и отбраната 
на страната. 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“. 

Нов Устройствен 
правилник на 
Министерство на 
отбраната  

февруари 
2014 г.  

Оптимизиране 
функциите, 
структурата и 
численият състав 
на 
съществуващите 
административни 
звена. 

0 % 100 % 

Разработване на 
„Програма за 
развитие на 
въоръжените сили” и 
приемането й от НС. 

юли – 
декември 
2014 г. 

Изграждането на 
отбранителни 
способности, 
адекватни на 
средата за 
сигурност. 

0 % 100% 

 Разработва-
не и 
приемане на 
нов План за 
развитие на 
въоръженит
е сили. 
 
 

 Разработване на нов 
План за развитие на 
въоръжените сили. 
 
 
 

юли – 
декември 
2014 г. 
 
 
 

Изграждане на 
въоръжени сили с 
балансирани 
способности по 
всички 
компоненти, с 
подходящи 
организация, 
въоръжение, 
подготовка. 

0 % 100 % 
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Изграждане и 
развитие на 
отбранителни 
способности. 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; 
Национална 
отбранителна 
стратегия; 
Бяла книга за 
отбраната и 
ВС; 
План за 
развитие на 
ВС. 

Системна работа по 
създаване на 
боеспособни 
маневрени 
формирования за 
участие в операции и 
осигуряване принос 
към колективната 
отбрана. 

май-октомври 
2014 г. 
 
 

Сертифициране 
на батальонни 
бойни групи от 
състава на СВ. 
 

50 % 100 % 

Поддържане и 
повишаване нивото 
на летателната 
подготовка. 

постоянен Осигуряване на 
подготвен 
летателен състав. 

 100% 

  Участие на 
специалисти от МО в 
учения по 
киберотбрана на 
НАТО и USEUCOM. 

януари-
декември 
2014г. 

Осигуряване на 
оперативни 
способности за 
киберотбрана. 

 100% 

Разработване на 
ведомствени 
стратегически 
документи по кибер -
защита. 

октомври-
ноември 
2014 г. 
 

Изпълнение на 
изискванията на 
НАТО. 
 

10 % 100 % 

Разработване на 
стратегически 
планове за действие 
на въоръжените 
сили. 

април  
 

Използване на 
въоръжените сили 
по утвърдените 
мисии. 

 100 % 

Водене на военен 
отчет на ресурсите от 
резерва съгласно 
Закона за резерва на 
въоръжените сили. 

постоянен 
 

Комплектоване на 
формированията 
с необходимите 
ресурси от 
резерва 

 100 % 
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Водене на военен 
отчет на ресурсите от 
запаса съгласно 
Закона за резерва на 
въоръжените сили. 

постоянен 
 

Комплектува 
не на 
формированията 
с необходими 
те ресурси от 
запаса. 

 100 % 

Изпълнение на 
мероприятия за 
поддържане на 
разузнавателни 
способности, съ-
гласно изискванията 
на „Цели за 
способности 2013“. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координиране на 
разузнавателния 
процес в БА 

постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
постоянен 
 
 
 
 
 
 

СВИ ще разполага 
със структури и 
органи, способни 
да добиват 
информация за 
осъществяване на 
ранно 
предупреждаване, 
превенция и 
прогнозиране на 
произхода и 
характера на  
рисковете и 
заплахите за 
националната и 
колективната 
сигурност и 
отбрана. 
 
Утвърждаване на 
централизирания 
подход на 
ръководство на 
разузнаването и 
подобряване на 
взаимодействието 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 
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Изграждане и 
развитие на 
отбранителни 
способности-
поддръжка и 
осигуряване. 

Създаване на база 
данни за изграждане 
на географска, 
информационна 
система на БА. 
Осигуряване с 
военно-географски 
материали и 
цифрови 
геопространствени 
данни на ВС. 

през годината  Осигуряване на 
въоръжените сили 
на Р. България, 
както и 
въоръжените сили 
на страните-
членки на НАТО. 

 100 % 

Изработване на 
държавни  
топографски карти. 
Осигуряване с 
военно-географски 
материали и 
цифрови 
геопространствени 
данни на ведомства и 
организации. 

през годината Осигуряване с 
географска 
информация и 
цифрови данни на 
ведомства и 
организации. 

80 % 100 % 

Изработване на 
цифровата 
ортофотокарта на 
територията на Р 
България. 

през годината Обновяване на  
системата за 
идентификация на 
земеделските 
парцели. 

75 % 100 % 

  Освобождаване на 
въоръжените сили от 
излишни логистични 
способности. 
Актуализиране на 
„План за търговска 
реализация и 
утилизация на 
боеприпаси 2012-

декември  
2014 г. 

Освобождаване 
на военните 
формирования от 
БА за изпълнение 
на несвойствени 
задачи по охрана 
и съхранение на 
излишни 
материални 

0 % 100 % 
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2015 г.“  средства и 
освобождаване на 
финансов ресурс. 

Разработване на 
основни планиращи 
документи за 
перспективно 
развитие на 
системите 
въоръжение, техника, 
комуникационни и 
информационни 
системи, имущества 
и материали, 
необходими за 
модернизацията на 
ВС и осигуряване на 
възможността им за 
изпълнение на 
задачите. 

декември 
2014 г. 

Разработване на  
технически 
спецификации, 
анализи, 
становища, 
методики, тактико-
технически 
задания, програми 
и други на 
въоръжение, 
техника и 
имущества. 

 

 

 100 % 

 декември 
2014 г. 

Завършване 
изграждането на 
минимален 
функциониращ 
сегмент от 
единната мрежова 
среда. 

10 % 90 % 
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   Научноизследовател
ска, научно-приложна 
и опитно-
конструкторска 
работа в областта на 
въоръжението, 
системите С4I, 
военната техника и 
военно техническите 
имущества. 
 
 

постоянен Разработване на  
научно – 
изследователски 
теми, работни 
проекти, 
извършване на 
експертни оценки, 
военно-
икономически 
анализи на  
въоръжение, 
техника и 
имущества. 

0 % 100 % 

Сертифициране и 
надзор на  
отбранителни 
продукти. 
 
Сертифициране на 
системи за 
управление на 
качеството (СУК), в 
съответствие с 
изискванията на 
съюзните публикации 
на НАТО – 12 бр. 
Надзор на системи за 
управление на 
качеството (СУК), в 
съответствие с 
изискванията на 
съюзните публикации 
на НАТО – 25 бр. 
 
Сертификация на 
летателната годност 
на военни 
въздухоплавателни 

декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осъществяване 
на контрол на 
качеството и 
сертифициране на 
военна и 
специална 
продукция, 
имущества и 
други продукти, 
както и на системи 
за управление на 
качеството в 
съответствие със 
стандартите и 
съюзните 
публикации на 
НАТО и ЕС. 
 
 
 
 
Осигуряване на 
авиационна 
безопасност и 
летателна годност 

0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 
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средства – 20 бр. 
 
Сертификация на 
летателната годност 
на  
въздухоплавателни 
средства на МВР – 
3бр. 

на военните 
въздухоплавателн
и средства и на 
въздухоплавателн
ите средства – 
собственост на 
МВР. 

Освобожда-
ване на 
ведомството 
от излишна 
инфраструкту
ра – 
снижаване 
разходите за 
поддръжка и 
увеличаване 
на приходите.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; 
Бяла книга за 
отбраната и 
Въоръжените 
сили; 
Стратегия за 
освобождава
не на МО от 
имоти с 
отпаднала 
необходи- 
мост. 

Редуциране  обема  
на собствеността, в 
рамките на 
необходимото за 
изпълнение на 
функциите и 
задачите на МО и БА. 
Намаляване на 
бюджетните разходи 
за поддръжка на 
имотите с отпаднала 
необходимост. 

януари -
декември 
 

Изготвени и 
приети РМС за 
безвъзмездно 
предоставяне на   
имоти в 
управление на 
Министерство на 
отбраната.  
Дадено съгласие 
за предоставянето 
им по чл. 17, ал. 2 
от ЗДС – чрез 
отнемане със 
заповед на 
областния 
управител. 

0 % 100 % 

Организиране на 
процедури за 
продажба чрез търг 
на недвижими имоти 
с отпаднала 
необходимост за МО 
и БА. 

януари -
декември 
 

Очаква се да 
бъдат открити 100 
процедури за 
продажба на 
недвижими имоти 
чрез таен търг.  

0 % 
 
 
 
 

100 % 
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Организиране на 
процедури за 
продажба на имоти 
от жилищния фонд на 
МО с отпаднала 
необходимост за МО 
и БА. 

януари -
декември 

Очаква се да 
бъдат открити 6 
процедури за 
продажба на 351 
имота от 
жилищния фонд 
на МО.  

0 % 100 % 

Организиране по 
реда на Закона за 
държавната 
собственост и 
подзаконовите актове 
по прилагането му 
дейностите по 
управление на 
излишните за МО 
движими вещи, както 
и за разпореждането 
им чрез стоковите 
борси или чрез 
комисионер. 

постоянен Отчитане, оценка, 
преоценка и 
контрол на 
излишните за МО 
движими вещи. 

 100 % 

Подготовка на 
комисионни договори 
за реализация на 
боеприпаси, бойна и 
специална техника и 
резервни части за тях 
чрез комисионер; 
Подготовка на 
комисионни договори 
за реализация на 
движими вещи с 
общо 
предназначение чрез 
стоковите борси. 

постоянен Реализация на 
приходи в 
бюджета на 
Министерство на 
отбраната. 

 100 % 
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Модерниза-
ция и 
инвестиции в 
отбраната. 

Разработва-
не и 
приемане на 
Програма за 
превъоръ-
жаване и 
модерниза-
ция на  
Въоръже-
ните сили–
до 2028 г. 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; 
Национална 
отбранителна 
стратегия; 
Бяла книга за 
отбраната и 
ВС; 
План за 
развитие на 
ВС. 

Разработване и 
приемане на 
Програма за 
превъоръжаване и 
модернизация на  
Въоръжените сили–
до 2028 г. 

декември 
2014 г. 

 

0 % 100 % 

Реализирането на 
инвестиционните 
проекти от 
Инвестиционния 
план-програма. 

До приемане 
на Програма 
за 
превъоръжа-
ване и 
модерниза-
ция на 
въоръжените 
сили – до 
2028 г.  

 20 % 100 % 

Максимално 
използване на 
възможностите, 
предоставяни от 
програмата на 
правителството на 
САЩ за подпомагане 
на сигурността и 
отбраната (FMS,FMF) 
за придобиване на 
нови отбранителни 
способности.  

постоянен  Придобиване и 
поддържане на 
отбранителни 
способности в 
подкрепа на 
изпълнение на 
мисиите на ВС и 
за участие в 
съюзни  и 
коалиционни 
операции. 

 100% 

Реализиране на 
инвестиционен 
проект – Кибер 
защита. 

декември Създаване на 
интегрирани 
проектни екипи; 
изработване 
разглеждане и 
приемане на  
необходимите 
документи. 

30 % 100 % 
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Функциониране на 
индустриален форум 
за диалог, 
непосредствено 
взаимодействие и 
стабилни 
партньорски 
отношения в интерес 
на отбраната с 
индустрията и 
научноизследовател-
ската общност. 

постоянен Повишаване 
прозрачността и 
ефикасността в 
инвестициите в 
отбраната. 

50 % 100 % 

Подпомагане 
участието на 
представители на 
българската 
отбранителна 
индустрия в дейности 
на НАТО и ЕС. 

постоянен   100 % 

Организиране на 
национално участие в 
проекти и програми 
на ЕАО. 

постоянен  100 % 

 
 

Организиране на 
национално участие в 
проекти по 
Програмата на НАТО 
за инвестиции в 
сигурността (NSIP). 

декември 
2014 г. 

Създаване на 
условия за 
реализиране на 
националните 
интереси и 
изграждане на  
инфраструктурни 
обекти на НАТО 
на територията на 
страната. 

 100 % 

Ефективни 
реформи, 
прилагане на 
модерни 
методи за 

Развитие на 
министер-
ството на 
отбраната 
като модерна 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 

Поддържане на 
системата за 
разработване на 
доктринални и 
концептуални 

постоянен Ефективно 
функциониране на 
системата  за 
разработване, 
съгласуване, 

 100 % 
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ръководство, 
мениджмънт, 
командване и 
лидерство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отбранителна 
институция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справедли-
вост“; 
Национална 
отбранителна 
стратегия; 
Бяла книга за 
отбраната и 
ВС; 
План за 
развитие на 
ВС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

документи на 
въоръжените  
сили. 

одобрение, 
въвеждане в 
практиката на 
доктрините на 
въоръжените 
сили. 

Разработване на 
поддържащите 
доктрини на ВС 

 Разработени и 
утвърдени 
доктрини. 

 100 % 

 

 

Доктрина за 
придвижване и 
транспорт. 

март 2014 г. Да се предоставят 
основни насоки за 
планиране и 
осъществяване на 
придвижването и 
транспортирането 
за успешно 
провеждане на 
военни операции. 

90 % 100 % 

Доктрина за 
специалните 
операции 

септември 
2014 г. 
 

Създаване на 
доктринална 
основа за 
провеждане на 
специални 
операции и 
интегрирането им 
в общата 
оперативна среда. 

80 % 
(Не е 
внасяна 
за 
разглеж-
дане, 
поради 
извърш-
ването 
на 
Прегледа 
на ВС).    

100% 

Разработване на 
доктрина за  
Военната полиция. 

декември 
2014 г. 

 10 % 100 % 

Правила за 
използване на сила 
от ВС на РБ. 

 Да послужат като 
основа при 
планиране 
участието на 
военни 

90 % 
(Доку-
ментът е 
в процес 
на 

100 % 
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формирования от 
Въоръжените 
сили  на 
Република 
България в 
операции.  

съгласу-
ване). 

Доктрина за 
въздушни операции 

април 2014 г. Постигане на 
съответствие с 
документите на 
НАТО. 

80 % 
(В процес 
на 
съгласу-
ване). 

100 % 

Доктрина за 
медицинско 
осигуряване. 

април 2014 г. Да бъдат 
предоставени 
основни принципи 
и подходи за 
планиране, 
организиране, 
координиране и 
провеждане на 
дейностите по 
медицинското 
осигуряване при 
провеждане на 
самостоятелни 
или съвместни 
операции. 

50%  100% 

Разработване на 
приложни документи 
от трето ниво- 
стандарти за 
оборудване, 
сертифициране и 
функциониране на 
учебни полигони, 
учебни центрове и 
стрелбища. 

декември 
2014 г. 
 
 

Актуализиране на 
процесите на 
планиране, 
отчитане, 
анализиране на 
подготовката, 
контрол и 
сертифициране на 
щабовете и 
военните 
формирования. 

0 % 100 % 

Изпълнение на през годината Висок 90 % 100 % 
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проект на МО за 
„Изграждане на 
информационна 
система за 
предоставяне на 
публичен достъп до 
пространствените 
данни и услуги на 
Министерството на 
отбраната”, 
финансиран по 
Оперативна програма 
„Административен 
капацитет” на ЕС. 

административен 
капацитет на МО и 
качеството на 
електронните 
услуги, свързани с 
е-правителство. 
 

Оценяване на 
ефективността на 
дейността на 
администрацията на 
МО, чрез прилагане 
на Вътрешни правила 
за анализ и оценка на 
ефективността на 
дейността на 
администрацията. 

постоянен Повишаване на 
ефективността на 
дейността на 
администрацията. 
 

 100% 

Усъвършен-
стване на 
законодател-
ната рамка в 
областта на 
отбраната и 
въоръжените 
сили. 

Усъвършен-
стване на 
законодател-
ната рамка в 
областта на 
отбраната и 
въоръжени-
те сили. 
 
 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; Бяла 
книга за 
отбраната и 
ВС; 
План за 
развитие на 
ВС. 

ЗИД на Закона за 
отбраната и 
въоръжените сили на 
Р България. 

декември 
2014 г. 

Създаване на 
условия за 
изграждане и 
развитие на 
Въоръжените 
сили. 

0 % 100 % 

Закон за военното 
разузнаване. 
 

декември 
2014 г. 

Регламентиране 
на организацията, 
дейностите, 
задачите и 
функционирането 
на разузнаването 
във ВС, 
устройството и 

0 % 100 % 
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ръководството на 
военното 
разузнаване. 

ЗИД на Закона за 
резерва на 
въоръжените сили на 
Р България. 

декември 
2014 г. 

Прецизиране на 
реда и условията 
за кандидатстване 
и служба в 
резерва, както и 
уредбата по 
повишаване 
подготовката на 
лицата от 
резерва. 

0 % 100 % 

ЗИД на Закона за 
военноинвалидите и 
военнопострадалите. 

април 2014 г. Регламентиране  
на социалния 
статус и 
здравното 
осигуряване на 
военноинвалидите 
и 
военнопострадали
те. 

90 % 100 % 

ЗИД на Закона за 
Военната полиция; 
Правилник за 
прилагане на ЗВП. 

декември 
2014 г. 

Прецизно 
регламентиране 
на някои от 
дейностите по 
охрана и ескорт, 
употреба на 
оръжие, 
полицейска 
регистрация, 
идентификация и 
др. 

 100 % 

Разработване и 
приемане на  
Директива за 
привеждане на 
страната в готовност 

май 2014 г. Ефективно 
функциониране на 
системата по 
отбранително-
мобилизационна 

0 % 100 % 
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за работа във военно 
време. 
Разработване на 
указания за 
прилагане на 
Директивата. 

подготовка на 
страната. 

Изменение и 
допълнение на  
Н-22/2010 г. за 
ползване под наем на 
имоти от ЖФ на МО и 
за изплащане на 
компенсационни 
суми. 

април 2014 г. Регламентиране 
на процедурата за 
категоризиране на 
имотите относно 
годността за 
настаняване. 

80 % 100 % 

Колективна, 
регионална и 
двустранна 
политика за 
реализиране 
на 
национални-
те 
приоритети в 
сигурността и 
отбраната и 
ангажименти-
те на РБ в 
НАТО и ЕС. 

 
 
 
 
 
 

Активно 
участие в 
политиките 
за сигурност 
и отбрана на 
НАТО и ЕС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; 
Стратегия за 
национална 
сигурност; 
Национална 
отбранителна 
стратегия; 
Бяла книга за 
отбраната и 
Въоръжените 
сили; 
План за 
развитие на 
Въоръжените 

Координиране, 
подпомагане и 
участие в заседания 
на комитети и органи 
на НАТО и ЕС. 
Подготовка на 
национални позиции 
по разработване на 
документи за 
срещите на 
Министрите на 
отбраната на НАТО и 
ЕС. 

постоянен Създаване на 
условия за 
реализиране на 
националните 
интереси.  
 

 100% 

Принос към  работата 
на Междуведомст-
вения съвет по 
участието на РБ в 
НАТО и ОПСО. 
 

по план на 
Съвета 
 

Координиране, 
съгласуване и 
изготвяне на 
национални 
позиции по 
участието на РБ в 
НАТО и ОПСО. 

 100% 
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сили. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпомагане на 
българското участие 
в многонационални 
проекти по 
инициативата на 
НАТО за 
„Интелигентна 
отбрана” и 
инициативата на ЕС 
за „Обединяване и 
споделяне на 
способности” 

постоянен Създаване на 
условия за 
реализиране на 
националните 
интереси. 

  

Изпълнение на 
ролята на водеща 
страна в проекта „ 
Ролята на жените в 
сигурността и 
отбраната“ в рамките 
на Инициативата на 
НАТО за 
Интелигентната 
отбрана. 

постоянен  Създаване на 
условия за 
координиране с 
останалите 
страни-участнички 
в проекта с цел 
постигане на 
конкретни 
резултати и 
разработване на 
Национален план 
за прилагане на 
Резолюция 1325 
на СС на ООН. 

 100 % 

Заемане на 
заявените длъжности 
в командната 
структура на НАТО .  
 

постоянен Повишаване на 
ефективността от 
участието на 
български 
офицери в органи 
на НАТО. 

 100% 

Сътрудничество и 
взаимодействие с 
разузнавателните 
структури на НАТО и 
ЕС. Активно участие 
в системите за обмен 

постоянен Осъществяване 
на национален 
принос в 
цялостния 
разузнавателен 
процес и в 

 100 % 
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на информация  в 
НАТО, ЕС и 
партньорските 
служби. 
 
 

операциите на 
НАТО и ЕС.  
 

Повишена 
способност на 
органите на СВИ 
да участват в 
провеждането на 
съвместни 
операции. 
 

Подобрено 
информационно 
осигуряване на 
борбата срещу 
тероризма и 
другите 
асиметрични 
рискове и 
заплахи. 

Стратегическо 
сътрудничество със 
САЩ в рамките на 
Споразумението 
между двете 
правителства за 
сътрудничество в 
областта на 
отбраната. 
 

постоянен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
януари- 
декември 
2014 г. 

Провеждане на 
съвместни 
българо-
американски 
подготовки и 
учения в страната 
и чужбина и 
оптимално 
използване на 
съвместните 
съоръжения, 
включително с 
участието на 
трети страни. 
 
Обмен на 
информация и 
поуки от 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 
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практиката в 
областта на 
информационната 
сигурност и 
киберотбраната. 

Задълбочаване на 
контактите в 
областта на 
отбраната със 
страните от 
Югоизточна Европа; 

постоянен Създаване на 
условия за 
реализиране на 
националните 
интереси. 

 100 % 

Участие в 
подготовката и 
провеждането на 8-та 
Конференция на 
началниците на 
отбраната на 
Балканските страни. 

юни 2014 г. 
 

Задълбочаване на 
контактите в 
областта на 
отбраната със 
страните от 
Балканския 
регион. 

 100 % 

Изпълнение на 
ролята на водеща 
страна в проекта 
„Изграждане на 
интегритет“ в рамките 
на „ Процеса на 
срещи на министрите 
на отбраната от 
Югоизточна Европа“ 
и като водеща нация 
в Доверителния фонд 
на НАТО за 
изграждане на 
интегритет. 

постоянен Повишаване 
капацитета на 
национално и 
регионално ниво 
за ефективно 
противодействие 
на корупционни 
практики. 

 100 % 
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Извършване на 
планирани 
мероприятия по 
въвеждане в 
експлоатация на 
системата за 
планиране на 
използването на 
въздушното 
пространство и 
изпълнение на транс 
гранични операции и 
със съседни страни-
членки на НАТО. 

постоянен Прилагане на 
действащите 
споразумения.  
 

80% 100% 

Ръководство на 
дейността на 
Службите на 
военните аташета. 
 
 
 

постоянен Провеждане на 
военно-
дипломатическа 
дейност и 
военното 
сътрудничество за 
реализиране на 
националните 
приоритети в 
областта на 
отбраната и 
изпълнение на 
ангажиментите на 
Р България в 
НАТО и ЕС. 

 100 % 
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Участие в работата 
на формати към 
ООН, ОССЕ, НАТО и 
ЕС по контрола на 
въоръженията, 
разоръжаването и 
неразпространението 
и подготовка на 
национални позиции. 
 
 
 
 
 
 
 
Принос към 
изготвянето на 
Национален план по 
Конвенцията за 
касетъчни 
боеприпаси и 
реализиране на 
проект за 
унищожаване на 
касетъчни 
боеприпаси 
собственост на БА. 
 
Подготовка на 
Годишни доклади и 
декларации и участие 
в инспекции в 
изпълнение на 
ангажиментите на 
България към 
международни 
организации, 

постоянен Реализиране на 
националните 
приоритети в 
сферата на 
неразпростране-
нието, 
разоръжаването и 
контрола на 
въоръженията и 
изпълнение на 
задълженията на 
РБ по 
международни 
договори и 
споразумения. 
 
Изпълнение на 
задълженията на 
РБ по 
международни 
договори и 
споразумения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 % 
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международно-
правни инструменти 
и режими. 
 
Координиране на 
проект към ОССЕ за 
унищожаване на 
излишни за БА 
ракетни горива и 
окислители. 
 
 
Председателство по 
Документа за МУДС в 
черноморската 
област на Черно 
море. 

 
 
 
 
Реализиране 
интересите на МО 
за изпълнение 
Плана за 
унищожаване на 
излишни 
боеприпаси. 
 
Принос към 
сигурността и 
военната 
стабилност в 
Черноморския 
регион. 

Участие в 
мероприятия по 
линия на 
международно 
военно-техническо 
сътрудничество.  

постоянен  Реализиране на 
интересите на  Р 
България в 
сферата на 
сигурността и 
отбраната и. 

 100 % 

Участие в 
операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 
международ-
ни операции 
за 
поддържане 
на мира и 
сигурността. 
 
 
 
 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; 
Стратегия за 
национална 
сигурност; 
Национална 

 Осигуряване на 
участието на 
българските военни 
контингенти зад 
граница в мисии и 
операции на НАТО, 
ЕС, ООН, както и в 
NRF/IRF 2014 и 
Бойна група на ЕС 
„ХЕЛБРОК”. 
 

януари -
декември 
2014 
 

Реализиране на 
националните 
приоритети в 
сигурността и 
отбраната и 
ангажиментите на 
Република 
България в НАТО 
и ЕС. 

 100 % 
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отбранителна 
стратегия; 
Бяла книга за 
отбраната и 
Въоръжените 
сили. План за 
развитие на 
Въоръжените 
сили. 

Реализиране на  
Стратегията за 
трансформиране на 
участието на ВС на Р 
България в 
операцията на НАТО 
в Афганистан.  

декември 
2014 г. 
 

Изтегляне на 
ротата за охрана 
на летище 
Кандахар. 
 

0 % 100 % 

Осигуряване на 
декларираните 
формирования, 
свързани с 
изпълнение на ЦС 
2013 за НАТО и 
приоритетна цел 
2010 за ЕС 

Съгласно 
договорени-
те срокове от 
ЦС 2013 за 
НАТО и  
и приоритет-
на цел 2010 
за ЕС 

Изграждане на 
отбранителни 
способности 

 100 % 

Осигуряване носене 
на бойно дежурство. 
 

 Осигуряване на 
териториална 
цялост, 
суверенитет на 
въздушното и 
морските 
пространства. 

 100 % 

Продължаване 
работата по 
изграждането на 
военномедицинския 
отряд за бързо 
реагиране за 
оказване на помощ 
на гражданското 
население при 
кризисни ситуации от 
военен и невоенен 
характер.                 
Разработване на 
стандартни 
оперативни 
процедури и развитие 

през годината   
Изграждане на 
ВМОБР като 
мобилно 
специализирано 
медицинско звено 
за действия в 
страната и 
региона и 
изпълнението на 
задачи по 
медицинско 
осигуряване на 
контингенти 
участващи в 
хуманитарни 

30 % 100 % 
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и усъвършенстване 
на концепцията за 
действие на 
структурните звена 
на ВМОБР 
 

мисии и операции 
по поддържане на 
мира.  
Прецизиране на 
задачите за 
медицинското 
осигуряване на 
войскови 
контингенти 
участващи в 
хуманитарни 
мисии на ООН и в 
операции под 
ръководството на 
НАТО. 
 

Провеждане 
на политика 
на 
прозрачност 
и отчетност 
за 
премахване 
на условията 
за корупция и 
неефективно 
управление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изграждане 
на по-
ефективна 
администра-
ция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изготвяне на нова 
Методика за оценка 
на корупционния риск 
в Министерството на 
отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на 
министъра на 
отбраната и 
Българската армия. 

юни 2014 г. Повишаване 
ефективността на 
оценката на 
корупционния риск 
чрез изследване 
на по-голям брой 
индикатори. 

0 % 100 % 

Оценка на риска по 
Методиката за 
оценка на 
корупционния риск в 
Министерството на 
отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на 
министъра на 
отбраната и 
Българската армия. 

постоянен Прилагане на 
прозрачни мерки и 
механизми за 
бързо 
идентифициране 
и прекратяване на 
корупционни 
практики и за 
ефективно 
противодействие 
на корупционни 
прояви. 

 100% 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Превенция на 
корупционния риск, 
чрез прилагане на 
Вътрешните правила 
на МО и БА за 
контрол и 
предотвратяване 
изпирането на пари. 

постоянен Поддържане на 
организационна и 
нормативна среда 
и въвеждане на 
механизми за 
превенция на 
корупцията и 
предотвратяване-
то на случаите на 
конфликт на 
интереси 

 100% 

Усъвършенстване и 
прилагане на 
механизмите за 
превенция и 
противодействие на 
корупцията, чрез 
прилагане на 
Правилата за  
докладване и 
разглеждане на 
установени и 
потенциални случаи 
на конфликт на 
интереси. 

постоянен Поддържане на 
организационна и 
нормативна среда 
и въвеждане на 
механизми 
за превенция на 
корупцията и 
предотвратяване-
то на случаите на 
конфликт на 
интереси. 

 100% 

Извършване на 50 
одитни ангажименти 
за даване на 
увереност и на 5 
одитни ангажименти 
за консултиране. 
 

декември 
2014 г. 

Осигуряване на 
независима 
оценка за 
степента на 
съответствие  на 
дейностите и 
процесите в 
министерството,  
второстепенните 
разпоредители с 
бюджетни кредити 
към него и 
търговските 

0 % 100 % 
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дружества с 
принципал 
министъра на 
отбраната с 
действащите  
нормативни 
актове, 
вътрешните 
правила и 
сключени 
споразумения и 
договори;  
за степента на 
надеждност и 
всеобхватност на 
финансовата и 
оперативна 
информация; 
 за ефективността 
и икономичността 
на изпълняваните 
програми или 
отделни процеси. 

Годишен доклад за 
състоянието на 
отбраната и 
въоръжените сили 
през 2013 г. 

март 2014 г. Осигуряване на 
обществена 
подкрепа, доверие 
и разбиране за 
провежданата 
отбранителна 
политика. 

100 % 100 % 

Участие в 
инициативата на 
НАТО за изграждане 
на интегритет. 

постоянен 
 

Прилагане на 
прозрачни мерки и 
механизми за 
бързо 
идентифициране 
и прекратяване на 
корупционни 
практики, за 

 100 % 
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ефективно 
противодействие 
на корупционни 
прояви и конфликт 
на интереси въз 
основа на 
въведените 
международни 
стандарти и 
наличен 
инструментариум. 

Ежедневно 
публикуване и 
актуализиране на 
информация за 
обществени поръчки 
по ЗОП на Интернет 
страницата на МО, 
както и в регистъра 
по обществени 
поръчки на Агенция 
за обществени 
поръчки. 

постоянен 
 

Осъществяване 
на пълноценен 
контрол по 
изпълнение на 
сключените 
договори за 
изпълнение на 
възложените 
обществени 
поръчки по ЗОП. 

 100 % 

Публикуване на 
Интернет страницата 
на МО на  
информация за 
продажба на 
недвижими имоти, в 
т.ч. и жилищни. 

постоянен 
 
 
 
 

Прозрачност, 
ефективност и 
законосъобраз-
ност при 
управлението на 
недвижимите 
имоти; 

 100% 

Публикуване в сайта 
на МО на 
информация за 
търговска 
реализация и 
утилизация на 
излишните за МО 
боеприпаси 

постоянен Осигуряване 
достъп до 
информация за 
политиката на МО 
по 
освобождаването 
от излишните 
боеприпаси. 

 100 % 



 27 

Ежедневно 
публикуване на 
интернет-страницата 
на МО на 
информация за 
плащанията на МО и 
подчинените 
второстепенни 
разпоредители през 
Системата за 
електронни 
бюджетни 
разплащания 
(СЕБРА). 
 

постоянен Ефективно и 
законосъобразно 
управление при 
разходването на 
финансовите 
средства на МО.  
 
Предварителен, 
текущ и 
последващ 
контрол при 
разходване на 
средствата и 
изготвяне на 
финансово-
счетоводните 
отчети. 

 100 % 

Подобряване 
качеството на 
висшето 
военно 
образование 
и повишаване 
на приноса 
им към 
отбранител-
ните 
способности 
на страната. 

Преструкту-
риране и 
усъвършен-
стване на 
системата и 
структурата 
на военното 
образование 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; 
Национална 
отбранителна 
стратегия; 
Бяла книга за 
отбраната и 
Въоръжените 
сили и План 
за развитие 
на ВС. 
Доктрина на 
въоръжените 
сили на 
Република 
България 

Изпълнение на 
мерките, залегнали в 
новия План за 
развитие на  
въоръжените сили. 

декември, 
2014 г. 

 0 % 25 % 
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Партньор-
ство с 
неправител-
ствените 
организации, 
военно-
патриотични-
те съюзи и 
сдруженията 
на офицерите 
и сержантите 
от резерва и 
запаса. 

Партньор-
ство с 
неправител-
ствените 
организации, 
военно-
патриотич-
ните съюзи 
и 
сдруженията 
на 
офицерите и 
сержантите 
от резерва и 
запаса. 

Правител-
ствена 
програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедли-
вост“; 
Национална 
отбранителна 
стратегия; 
Бяла книга за 
отбраната и 
Въоръжените 
сили и План 
за развитие 
на ВС. 

Провеждане на 
тематични дискусии в 
рамките на 
Обществения съвет 
по отбранителна 
политика. 
Участие в 
Консултативния 
съвет по въпросите 
на 
военноинвалидите, 
военнопострадалите 
и ветераните от 
войните на България 
към Министерския 
съвет. 

декември 
2014 г. 

Активизиране на 
диалога с 
професионални, 
академични, 
обществени 
организации и 
бизнес сдружения, 
работещи по 
въпроси на 
отбранителната 
политика. 
Укрепване на 
връзките с военно 
– патриотични 
съюзи и 
сдружения на 
офицерите и 
сержантите от 
резерва и 
обсъждане на 
предложение за 
повишаване на 
социалния статус 
на 
военноинвалидите 
и военнопострада-
лите. 

0 % 100 % 

 


