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Отчет за изпълнение на целите на Министерство на отбраната за 2013 г. 

  
1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности  Резултат Индикатор за 
изпълнение 

Индикатор за  
самооценка  
1. напълно  
постигната цел 
 /100%/ 
2. задоволително  
постигната цел  
/50 и над 50 %/ 
3. незадоволително  
постигната цел  
/ под 50 %/ 

Индикатор за  
целево  
състояние 
/заложен в  
началото на   
2013 г./ 

Индикатор  
за текущо 
състояние 
/ отчетен в  
края на  
2013 г. / 

      

Стратегическа цел: 
Развитие на 
министерството на 
отбраната като 
модерна 
отбранителна 
институция. 

     

1. Ефективни 
реформи, прилагане 
на модерни методи 
за ръководство, 
мениджмънт, 
командване и 
лидерство. 

Осъществяване на промени  
в Плана за развитие на 
въоръжените сили, съгласно 
Програмата на 
правителството 
„Държавност,развитие, 
справедливост", приета през 
2013 г   

Запазване на 
способностите на 
формированията за 
изпълнение на 
възложените им мисии и 
задачи 

0% 100% Внесени са промени в 
Плана и са запазени 
около 800 длъжности 
за военнослужещи и 
цивилни служители. 
Отменена е 
реорганизацията на 
бригада „Специални 
сили” в полк. Запазени 
са сегашната 
структура и личен 
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състав на авиобазата 
в Безмер. Отложено е 
разформироването на 
бази за съхранение на 
излишни материални 
средства на бригада 
„Логистика” до края на 
2014 г 
Пристъпи се към 
възстановяване на 
закритото през 2012 г. 
формирование във 
Враца в състав от 
около 250 
военнослужещи. 

 Преструктуриране на 
формированията на 
тактическо ниво 

Нова организационна 
структура на видовете 
въоръжени сили 
 

100% 
 

100% 
 

напълно постигната 
цел 
(в съответствие със 
сроковете в Плана за 
развитие на 
въоръжените сили за 
2013 г.) 

Създаване на организация 
за провеждане на Преглед 
на структурата на 
Въоръжените сили  в 
изпълнение на Програмата 
на правителството 
„Държавност, развитие, 
справедливост“. 
 
 

Изграждане на 
отбранителни 
способности, адекватни 
на средата за сигурност 

0 % 100 % напълно постигната 
цел 
Приета са МЗ ОХ-
848/16.12.2013 г. и 
Заповед на началника 
на отбраната ЗНО-
227/ 20.12.2013 г. 
Прегледът е 
стартирал на 01 
януари 2014 г. 

 Поддържане на системата 
за разработване на 
доктринални и концептуални 

Разработени и утвърдени 
са 15 от планираните 18 
поддържащи доктрини от 

100% 
 

83% 
 

задоволително 
постигната цел  
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документи на въоръжените  
сили. 
 

архитектурата на 
доктриналните документи 
на въоръжените сили на 
Република България. 

Доктрина за специалните 
операции 

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

100% 50 % задоволително 
постигната цел 
Предвид стартиралия 
Преглед на 
структурата на 
въоръжените сили, 
срокът за 
разработване е 
отложен до 
30.09.2014г. 

 
Доктрина за гражданско-
военно сътрудничество 
 

Определяне на 
националните особености 
при използване на 
способностите по 
гражданско-военно 
сътрудничество. 

100 % 100 %  напълно постигната 
цел 

Доктрина за 
информационните и 
психологически операции. 
 

Създаване на 
доктринална основа за 
провеждане на 
информационни и 
психологически операции. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел  

Правила за използване на 
сила от ВС на РБ. 
 
 
 
 
 

Да послужат като основа 
при планиране участието 
на военни формирования. 
от Въоръжените сили  на 
Република България в 
операции.  

100 % 90 %  задоволително 
постигната цел 
 Правилата са в 
процес на 
съгласуване 

 Доктрина за ядрена, 
химическа и биологична 
защита. 

 Да опише аспектите на 
ЯХБЗ при планирането и 
провеждането на 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
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 операции. 

 Доктрина за 
противодействие на 
импровизирани взривни 
устройства. 
 

Да представи 
методология за 
създаване и развитие на 
способност за 
противодействие на ИВУ. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Доктрина за 
военноинженерно 
осигуряване 
 

Да представи 
методология за 
изграждане и развитие на 
способност за 
военноинженерно 
осигуряване.  

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Разработване на Доктрина 
за сухопътните операции 

 100 % 
 
 
 

 

100 % напълно постигната 
цел 

 Доктрина за придвижване и 
транспорт 

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

100% 70% 
 

задоволително 
постигната цел. 
 

Проектът  на 
„Доктрина за 
придвижване и 
транспорт“ е в процес 
на съгласуване и 
приемане. 

 Доктрина за поддръжка от 
страната-домакин 

Да се установят 
основните принципи и 
подходи за планиране и 
провеждане на дейности 
за оказване на поддръжка 
на съюзнически сили на 
територията на страната, 
както и заявяване на 
поддръжка от страната 
домакин за националните 

100% 100% напълно постигната 
цел: 
„Доктрината за 
поддръжка от 
страната домакин“ е 
утвърдена.  
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сили при участие в 
операции извън 
територията на Р 
България. 

 Доктрина за медицинско 
осигуряване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

100 %  50 % 
 

задоволително 
постигната цел. 
 В процес на 
разработване до 
30.04.2014 г. 

 Доктрина за 
геопространствено 
осигуряване. 

 0 % 100 % напълно постигната 
цел. 

 Доктрина за операции в 
отговор на кризи извън член 
5 

 100 % 100% напълно постигната 
цел 

 Доктрина за 
мироподдържащи операции  

 100% 100 % напълно постигната 
цел 

 Доктрина за съвместно 
определяне и поразяване на 
целите 

 100 % 100% напълно постигната 
цел 

 Доктрина за електронна 
война  

 0 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Доктрина за защита на 
войските и силите  

 100 % 100% напълно постигната 
цел 

 Доктрина за въздушни 
операции 

Постигане на 
съответствие с 
документите на НАТО 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
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Доктрина на морските 
операции 

 100 % 100 % напълно постигната 
цел. 
 

 
Доктрина за подготовката на 
Сухопътни войски  

 100% 100 % напълно постигната 
цел. 
Разработена и приета 
е обща Доктрина за 
подготовката 

 Доктрина за подготовката на 
ВМС 

 
100 % 100 % 

 Доктрина за подготовката на 
ВВС 

 
100 % 100 % 

 

 
Разработване на приложни 
документи във връзка с 
изпълнението на Доктрина 
за подготовка и уставите на 
ВС: стандарти за 
оборудване, сертифициране 
и функциониране на учебни 
полигони, учебни центрове и 
стрелбища 

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

100 % 90 % задоволително 
постигната цел 
Проект на тези 
документи са 
разработени. 
Предстои 
междуведомствено 
съгласуване. 

 Изпълнение на „Концепция 
за прилагане на 
архитектурния подход в 
отбраната”  

 Изпълнени са 
дейностите от I етап на 
„Концепция за прилагане 
на архитектурния подход 
в отбраната”. 

100% 100% напълно постигната 
цел 

 Изпълнение на 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. 

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

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Оценяване на Повишаване на 100% 100% напълно постигната 
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ефективността на дейността 
на администрацията чрез 
прилагане на Вътрешните 
правила за анализ и оценка 
на ефективността на 
дейността на 
администрацията. 

ефективността на 
дейността на 
администрацията. 

цел. 
. 

2.Усъвършенстване 
правно-
нормативната база. 
 

Разработване на Закон за 
изменение и допълнение на 
Закона за отбраната и 
въоръжените сили на 
Република България 
 

 0% 100 % напълно постигната 
цел  
ЗИД на ЗОВСРБ е 
приет от Народното 
събрание на 19 
декември 2013 г. и е 
обнародван в 
„Държавен вестник“ 
(ДВ бр.1 от 03.01.2014 
г) 

 Подготовка на Законопроект 
за изменение и допълнение 
на Закона за 
военноинвалидите и 
военнопострадалите  
 
 
 
 
 
 

С промените ще се 
подобри социалния 
статус и възможностите 
за социална интеграция 
на военноинвалидите и 
военнопострадалите. 
 

 

0 % 100 % напълно постигната 
цел  
Проект на ЗИД на 
Закона за 
военноинвалидите и 
военнопострадалите е 
изпратен за 
междуведомствено 
съгласуване на 
31.10.2013 г. 

 Разработване на Правилник 
за устройството и дейността 
на Централното военно 
окръжие 

 0 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Подготовка на изменения в 
Правилника за прилагане на 
Закона за резерва на 

 0 % 100 % напълно постигната 
цел  
Приети с  ПМС № 
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въоръжените сили на 
Република България 

232/10.10.2013г. 

 Подготовка на „Наредба за 
отсрочване запасни и 
техника запас от повикване 
във въоръжените сили при 
мобилизация“. 

 100% 100 % напълно постигната 
цел 
Приета с ПМС 
№114/16.05.2013 г. 

 Подготовка на Указания на 
Междуведомствения съвет 
по отбранителна индустрия 
и сигурност на доставките 
по отбранително-
мобилизационната 
подготовка за 2013 г. 

  
 
 
 
 

100% 100% напълно постигната 
цел Указанията са 
приети с  Решение № 
1 от 24.01.2013 г.  
 

 Подготовка на Наредба за 
условията и реда за 
разкриване и осигуряване 
дейността на курсове по 
начална и/или специална 
военна подготовка във 
висшите училища и за 
подготовката на учениците 
от средните училища 

. 0 % 100 % напълно постигната 
цел. 
Наредбата е приета с 
ПМС № 43 от 
22.02.2013 г 

Стратегическа цел: 
Систематично 
изграждане на 
отбранителните 
способности и 
оптимално 
използване на 
въоръжените сили. 

 

 
    

1. Изграждане и 
развитие на 
отбранителни 

Системна работа по 
създаване на боеспособни 
маневрени формирования 

Сертифициране на 
батальонни бойни групи 
от състава на Сухопътни 

50 % 100 % напълно постигната 
цел  
Подготвени и 
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способности. 
Изграждане на 
единен комплект 
въоръжени сили с 
единна система за 
командване и 
управление за мирно 
време и при кризи с 
балансирани 
способности по 
всички компоненти, с 
подходящи 
организация, 
въоръжение, 
подготовка, 
финансово и 
ресурсно осигурени.  

за участие в операции и 
осигуряване на принос към 
колективната отбрана. 

войски. 
 
 

сертифицирани са две 
батальонни бойни 
групи от състава на 
Сухопътни войски. 

 Приемане на пакет „Цели за 
способности на НАТО 2013 
за България“ 
  

Република България е 
поела ангажимент за 
изпълнение на 55 Цели за 
способности и за 
изграждането на 50 
формирования за 
нуждите на колективната 
отбрана. 
 

Пакетът поставя пред 
страната изискването за 
изграждане на 
високотехнологични 
способности и по-тясна 
специализация при 
участието в операции. 
 

За първи път се 
акцентира върху 

0 % 100 % напълно постигната 
цел 
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изграждането на 
невоенни способности за 
ръководени от Алианса 
операции. 

 Поддържане и повишаване 
нивото на летателната 
подготовка 

Осигуряване на 
подготвен летателен 
състав 

100% 100% напълно  
постигната цел 
 

 Изграждане на способности 
за наблюдение на морските 
пространства 

Продължава 
експлоатацията на 
бреговата системата за 
наблюдение и контрол на 
корабоплаването „Екран”  

100% 100% напълно постигната 
цел 

 Участие на специалисти от 
МО в учения по 
киберотбрана на НАТО.  
 - Cyber endeavor seminar 
1,2,3 
- Cyber coalition 2013 

Осигуряване на 
оперативни способности 
за киберотбрана. 

100% 100% напълно постигната 
цел 

  Разработен и утвърден е 
вторият Стратегически план 
за действие на въоръжените 
сили“ 

Използване на 
въоръжените сили по 
мисия „Подкрепа на 
международния мир и 
сигурност“ 

100 % 100 % напълно  
постигната цел 

2.Нова организация 
на резерва на 
въоръжените сили и 
създаване на  
териториален резерв 
в подчинение на 
кметове на общини 

Организиране на 
рекламната кампания за 
набирането на кандидати за 
военно обучение и служба в 
резерва. 

Създаване на условия за  
набиране  на кандидати.  

100 % 
 

100 % 
 

напълно постигната 
цел 
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 Водене на военен отчет на 
ресурсите от резерва и 
запаса съгласно Закона за 
резерва на въоръжените 
сили. 

Организиране и 
осигуряване 
комплектуването на 
въоръжените сили с 
личен състав и техника от 
резерва в мирно и военно 
време. 

100 % 
 

100 % 
 

напълно постигната 
цел 
 

 Участие в проверки за 
състоянието на 
отбранително-
мобилизационната 
подготовка в областни 
администрации и 
министерства. 

Извършени проверки в 
областни и общински 
администрации и 
министерства. 

100% 100% напълно постигната 
цел 

3. Модернизация и 
инвестиции в 
отбраната. 
 

Разглеждане и приемане на  
необходимите документи за 
реализиране на 
инвестиционните проекти от 
Инвестиционния план-
програма 

. 
 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Работа за изпълнение на 
проект „Придобиване на нов 
тип основен боен самолет и 
осигуряване на интегрирана 
логистична поддръжка” 

Изграждане на 
способност за 
изпълнение на 
възложените мисии и 
задачи на ВВС на Р 
България 

100% 100% напълно постигната 
цел 
Разработен е проект и 
са извършени анализ 
и оценка на риска. 

 Функциониране на 
индустриален форум за 
диалог, непосредствено 
взаимодействие и стабилни 
партньорски отношения в 
интерес на отбраната с 
индустрията и 
научноизследователска 

Повишаване 
прозрачността и 
ефикасността на 
участието на родната 
отбранителна индустрия 
в модернизацията на ВС. 

100 % 
 

100 % напълно постигната 
цел 
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общност.  

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

 100 % 100 % напълно постигната 
цел. 
Представители на 
отбранителната 
индустрия бяха 
ангажирани в 
заседанията на 
междуправителствени 
комисии за търговско-
икономическо и 
научно-техническо 
сътрудничество, с цел 
търсене на нови 
възможности за 
бизнес и износ. 

 Организиране на 
национално участие в 
проекти и програми на ЕАО. 
 
 

Координиране на 
националното участие 
 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
Участие в дейността 
на Европейската 
агенция по отбрана в 
направление 
„Индустрия и пазари”. 

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

 Изграждане на 4 
инфраструктурни обекта 
на НАТО на територията 
на страната, за което е 
осигурено финансиране в 
периода 2013 -2015 

100 % 100 % напълно  
постигната цел  
Завършени са два 
проекта.  
Предстои 
доизграждане на 
трети проект  през 
2014. 
Четвъртият проект е 
стартирал и ще бъде 
финализиран през 
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2015 г. 

4. Поддържане на 
постигнатите 
способности за 
ранно  
предупреждение, 
превенция и 
прогнозиране на 
потенциални рискове 
и заплахи за 
националната и 
колективната 
сигурност и отбрана. 

 Изпълнение на 
мероприятия за поддържане 
на разузнавателни 
способности съгласно 
изискванията на Цели на 
въоръжените сили  

СВИ разполага със 
структури и органи, 
способни да 
осъществяват ранно 
предупреждение за 
потенциални рискове и 
заплахи за националната 
и колективната сигурност 
и отбрана. 

100 % 100% напълно постигната 
цел  

Управление и координация 
на разузнавателния процес 
в Българската армия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвърждаване на 
централизирания подход 
на ръководство на 
разузнаването и 
подобряване на 
взаимодействието на 
СВИ с Щаба на 
отбраната, Съвместното 
командване на силите и 
щабовете на оперативно 
и тактическо ниво 
Повишаване 
ефективността на 
работата на 
разузнавателните органи 
на въоръжените сили. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел  

 5.Поддръжка и 
осигуряване.  

Трансформиране на 
логистичната система на 
тактическо ниво. 

Изградена интегрирана 
система за логистично 
осигуряване на 
въоръжените сили, 
съответстваща на 
структурата, мисиите и 
задачите, с възможности 
за ефективно и ефикасно 

100 % 
 

100 % Напълно постигната 
цел. 
 

В резултат на 
направения преглед 
на изпълнението на 
Плана за развитие на 
въоръжените сили, с 
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използване на 
материалните ресурси за 
отбрана. 

ПМС № 48/04.03.2013 
г.беше отложено 
реорганизирането на 
база "Логистика" до 
края на 2014 г. Това 
се налага, поради 
забавеното през 
годините 
освобождаване от 
излишни въоръжение 
и бойни припаси. 

 Освобождаване на 
въоръжените сили от 
излишни логистични 
способности. Актуализиране 
на „План за търговска 
реализация и утилизация на 
боеприпаси 2012-2015 г.“ и 
изготвяне на конкретен план 
за 2013 г. 

Освобождаване на 
военните формирования 
от БА за изпълнение на 
несвойствени задачи по 
охрана и съхранение на 
излишни материални 
средства и 
освобождаване на 
финансов ресурс. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
 

 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. 

 100 % 100 % напълно постигната 
цел: 
Разработени са 
технически 
спецификации, 
анализи, становища,  
тактико-технически 
задания, програми и 
други на въоръжение, 
техника и имущества. 

 Създаване на база данни за Осигуряване на 100 % 100 % напълно постигната 
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изграждане на географска 
информационна система на 
БА. 

Осигуряване с военно-
географски материали и 
цифрови геопространствени 
данни на въоръжените сили 

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

цел  

 Създаване, обновяване и 
издаване на държавни 
топографски карти за 
територията на страната и 
района на българската база 
в Антарктика. 

Геодезични и гравиметрични 
измервания на точки от 
държавната (GPS) мрежа.  

Осигуряване с военно-
географски материали и 
цифрови геопространствени 
данни на ведомства и 
организации. 

 
 

Поддържане на 
геодезическата система 
на територията на Р. 
България.  
Осигуряване на 
ведомства и организации 
с географска информация 
и цифрови данни 

80 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Усъвършенстване на 
диагностично-лечебната, 
профилактичната и 
административната дейност 
и поддържане бойната и 
мобилизационна готовност 
за медицинското 
осигуряване на БА и МО при 
мирно време и кризи от 
военен и невоенен характер 

Постигане висока бойна и 
мобилизационна 
готовност на 
медицинското 
осигуряване на БА и 
постигане оперативна 
съвместимост със 
страните членки на НАТО 
и ЕС. 
 

100 % 
 

100% напълно постигната 
цел 
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 Научноизследователска, 
научно-приложна и опитно-
конструкторска работа в 
областта на въоръжението, 
системите С4I, военната 
техника и военно 
техническите имущества. 
Осигуряване с научно-
техническа експертиза на 
дейностите по проектиране 
и изграждане на 
интегрирани 
комуникационно-
информационни системи за 
управление на страната и 
въоръжените сили. 

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

100 % 85 % задоволително 
постигната цел 
От планираните 81 
теми и проекти са 
разработени 69, 
поради липса на 
финансиране  

 
 

Сертифициране и надзор на  
отбранителни продукти - 26 
бр. 
Сертифициране на системи 
за управление на 
качеството, в съответствие с 
изискванията на съюзните 
публикации на НАТО – 21 
бр. 
Надзор на системи за 
управление на качеството  
в съответствие с 
изискванията на съюзните 
публикации на НАТО - 28 бр. 

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. 

100 % 
 

100 % напълно постигната 
цел  
 
 
 
 
 
 
 

 Сертификации на 
летателната годност на  
военни въздухоплавателни 
средства – 37 бр. 

Извършена 26 бр. 
сертификации на 
летателната годност на  
военни 

100 % 70 %  задоволително 
постигната цел 
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въздухоплавателни 
средства. 

 Сертификация на 
летателната годност на 2 
въздухоплавателни 
средства на МВР 

Не беше заявена 
сертификация от МВР 
през 2013г.  

100 % 0 %  незадоволително 
постигната цел  

 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 
 
 

Изготвени и приети РМС 
за преобразуване на 
имоти от ПДС в ЧДС за 8 
имота 
 
Изготвени и приети РМС 
за безвъзмездно 
предоставяне на 32 
имота в управление на 
Министерство на 
отбраната  
 
Дадено съгласие за 
предоставяне  32 имота 
по чл. 17, ал. 2 от ЗДС – 
чрез отнемане със 
заповед на областния 
управител  
 
Изготвено и прието РМС 
за 1 имот с д.оценка над 
500 000 лв.  

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 

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

От планираните 100 
процедури са стартирали 
89  със заповед на 
министъра на отбраната 
за продажба чрез търг с 
тайно наддаване  

100 % 89% задоволително 
постигната цел 

 

 Организиране на процедури Стартирали три 100 % 100 % напълно постигната  
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за продажба на имоти от 
жилищния фонд на МО с 
отпаднала необходимост за 
МО и БА 

процедури  за продажба 
на 127 имота от 
жилищния фонд на МО с 
решение на министъра на 
отбраната  

цел  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация на оръжия, 
боеприпаси, бойна и 
специална техника и 
резервни части за тях чрез 
комисионер 

Изготвени и подписани са 
27 комисионни договори и 
4 допълнителни 
споразумения към 
комисионни договори; 
Реализираните  оръжия, 
боеприпаси, бойна и 
специална техника и 
резервни части за тях 
възлизат на обща 
стойност 8 052 145 лева. 

100% 100% напълно постигната 
цел 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация на движими 
вещи с общо 
предназначение 
чрез стоковите борси  

Извършени са оценки и 
преоценки на движими 
вещи, оформени в 84 
утвърдени протоколи. 
Изготвени и подписани са 
119 комисионни договори 
и 345 допълнителни 
споразумения към 
комисионни договори; 
Реализираното 
имущество с общо 
предназначение и скрап 
възлиза на обща 
стойност 2 053 595 лева. 

100% 100% напълно постигната 
цел 

 

Стратегическа цел: 
Осигуряване на 
надеждна 
колективна 
сигурност и 
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отбрана. 
 

Участие в операции Осигуряване на участието 
на военни контингенти зад 
граница в мисии и операции 
на НАТО,  ЕС, ООН, както и 
в NRF/IRF 2013 и Бойната 
група на ЕС „ХЕЛБРОК”. 
 
 

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

100 % 100 % напълно постигната 
цел  
 

В контекста на мисия 
„Подкрепа на 
международния мир и 
сигурност” през 2013 
г. бяха 
сертифицирани 9 
контингента. Общо 
около 1280 
военнослужещи 
участваха в 10 
различни операции на 
НАТО, ЕС и ООН. 

 Реализиране на  
Стратегията за 
трансформиране на 
участието на въоръжените 
сили на Република България 
в ръководените от НАТО 
Международни сили за 
поддържане на сигурността 
в Афганистан  

В изпълнение на 
Стратегията през 2013 г 
беше изтеглена ротата, 
действаща в зоната за 
отбрана на летище Кабул 
и беше прекратено 
участието с медицински 
екип в Кандахар.  

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

  Изграждане и осигуряване 
на декларираните 
формирования, свързани с 
изпълнение на ЦВС 2008 и 
актуализираните Цели на 
способностите  за НАТО и 
приоритетна цел 2010 за ЕС 

Изграждане на 
отбранителни 
способности 

100% 

 
 
 
 

 

90% 

 

задоволително 
постигната цел 

  Развитие на способностите 
на Военномедицински отряд 

Изграждане на ВМОБР 
като мобилно 

100%  75%  
 

задоволително  
постигната цел  



 20 

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 и усъвършенстване 
на концепцията за действие 
на структурните звена на 
ВМОБР. 

специализирано 
медицинско звено за 
действия в страната и 
региона и изпълнението 
на задачи по медицинско 
осигуряване на 
контингенти, участващи в 
операции и мисии.  
 Прецизиране на 
задачите за 
медицинското 
осигуряване на войскови 
контингенти, участващи в 
операции и мисии. 

 

Колективна, 
регионална и 
двустранна политика 
за реализиране на 
националните 
приоритети в 
сигурността и 
отбраната и 
ангажиментите на РБ 
в НАТО и ЕС. 

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 
МО в НАТО и ЕС, както и за 
Европейския съвет по 
въпросите на ОПСО  

Създаване на условия за 
реализиране на 
националните интереси.  
 
 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Принос към  работата на 
Междуведомствения съвет 
по участието на РБ в НАТО 
и ОПСО. 
 

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

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Подпомагане на 
българското участие в 
многонационални проекти 
по инициативата на НАТО за 
„Интелигентна отбрана”  

Създаване на условия за 
придобиване и 
поддържане на 
отбранителни 
способности по поети 
ангажименти от Процеса 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
В рамките на 
„Интелигентната 
отбрана” страната ни 
участва в шест 
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на отбранително 
планиране на НАТО.  

проекта от първа 
група. Водеща нация 
е по проекта „Ролята 
на жените в 
сигурността и 
отбраната“ (‘Female 
Leaders in Security and 
Defence’).  
Създаден бе Център 
за изследване, 
изграждане и 
развитие на 
способности на НАТО 
за управление на 
кризи и оказване на  
помощ при бедствия 
(Center of Excellence 
on Crisis Management 
for Disaster Response). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Създаване на условия за 
придобиване и 
поддържане на 
отбранителни 
способности в подкрепа 
на изпълнение на 
мисиите и операциите на 
ЕС в рамките на ОПСО.  

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Участие в работата на 
ръководните органи по 
разузнаването в НАТО и ЕС. 
 

Осъществяване на 
национален принос в 
цялостния 
разузнавателен процес и 
в операциите на НАТО и 
ЕС.  

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Обмен на информация и 
провеждане на съвместни 

Повишена способност на 
органите на Служба 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
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операции с 
разузнавателните структури 
на НАТО и ЕС и с 
партньорски служби. 
 

„Военна информация“ да 
участват в провеждането 
на съвместни операции. 
Подобрено 
информационно 
осигуряване на борбата 
срещу тероризма и 
другите асиметрични 
рискове и заплахи. 

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

Развитие на 
двустранните отношения 
във военната област със 
САЩ 
 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
 

 Изграждане, функциониране 
и развитие на съвместните 
съоръжения на територията 
на страната 

Развита и модернизирана  
инфраструктура на 
съвместните съоръжения 
 
 

100 % 80% задоволително 
постигната цел 
 

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

Изграждане на 
отбранителни 
способности и 
изключително резултатно 
коопериране при 
използването на 
съвместните българо-
американски военни 
съоръжения. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел  
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 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 

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

100 % 100% напълно постигната 
цел 
В различна степен на 
изпълнение се 
намират 21 договора, 
финансирани по 
Програма FMF. 

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

Обмен на информация и 
поуки от практиката в 
областта на 
информационната 
сигурност и 
киберотбраната. 
участие в обучение по 
програмата IMET и 
придобиване на 
специализиран софтуер 

100% 90% 
 

задоволително 
постигната цел 
Софтуерът е закупен. 
Предстои да бъде 
тестван и внедрен в 
експлоатация. 

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

Създаване на условия за 
реализиране на 
националните интереси 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

  Подготовка и участие в 7-та 
Конференция на 
началниците на отбраната 
на Балканските страни. 

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

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
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 Подготовка и участие в 
срещата на министрите на 
отбраната и в срещата на 
заместник началниците на 
отбраната на страните от 
Процеса на Срещи на 
министрите на отбраната от 
Югоизточна Европа  
(SEDM). 

Задълбочаване на 
контактите в областта на 
отбраната със страните 
от Процеса SEDM. 
 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Организиране и провеждане 
на международен семинар в 
рамките на проекта „Ролята 
на жените в сигурността и 
отбраната“ от инициативата 
на НАТО за „Интелигентна 
отбрана” и в рамките на 
„Процеса на срещи на 
министрите на отбраната от 
Югоизточна Европа“ - SEDM 

Изпълнение на 
задълженията  като 
водеща страна на 
проекта „ Ролята на 
жените в сигурността и 
отбраната“ в рамките на 
Инициативата на НАТО 
за Интелигентната 
отбрана и в рамките на 
„Процеса на срещи на 
министрите на отбраната 
от Югоизточна Европа“ - 
SEDM . 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
През март 2013 г. 
Република България 
беше домакин на 
международен 
семинар в рамките на 
този проект.  
През годината 
ежемесечно се 
осъществяваше 
координация с 
представители на 
Съвместното 
командване по 
трансформацията на 
НАТО и със страните- 
участнички по 
финализиране на 
Бялата книга и 
Пътната карта на 
проекта.  
Като водеща страна 
България информира  
Координационния 
комитет на SEDM по 
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развитието на 
проекта. 

 Изпълнение на ролята на 
България като водеща 
страна в проекта 
„Изграждане на интегритет“ 
в рамките на „ Процеса на 
срещи на министрите на 
отбраната от Югоизточна 
отбрана“ (SEDM) 

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

100% 100% напълно постигната 
цел 
Подготвен отчетен 
доклад по 
изпълнението на 
проекта, представен 
пред министрите на 
отбраната от SEDM 
на годишната им 
среща, проведена 
през м. октомври 2013 
г. в Словения 

 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 

Прилагане на действащо 
споразумение за 
презгранични операции 
по охрана на въздушното 
пространство, контрол на 
корабоплаването и 
защита на обекти от 
критичната 
инфраструктура с 
Румъния и завършване на 
техническите 
споразумения с 
останалите 
съседни държави-членки 
на НАТО 

100% 100% напълно постигната 
цел 
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 Ръководство на дейността 
на Службите на аташетата 
по отбраната/военните 
аташета. 

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

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Координиране и участие в 
работата на формати към 
ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС по 
контрола на въоръженията, 
МУДС. 
Подготовка на национални 
позиции по политико-
военните и координационни 
аспекти на контрола на 
въоръженията, МУДС и 
хуманитарното 
разоръжаване. 
 
Подготовка на Годишни 
доклади и декларации и 
участие в инспекции в 
изпълнение на 
ангажиментите на България 
към международни 
организации, 
международно-правни 
инструменти и режими 

Реализиране на 
националните приоритети 
в сферата на 
неразпространението, 
разоръжаването и 
контрола на 
въоръженията и 
изпълнение на 
задълженията на 
Република България по 
международни договори и 
споразумения. 
Подготвени и изпратени в 
срок национални доклади, 
позиции, становища или 
елементи от тях, които са 
в компетентността на МО. 
Осъществяване на 
активна политика 
осигуряваща ресурси за 
изпълнение 
задълженията по 
подписани от Република 
България конвенции.  

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
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 Международно военно-
техническо сътрудничество 

Реализиране на 
интересите на  Република 
България в сферата на 
сигурността и отбраната 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

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

     

1. Провеждане на 
прозрачна и 
ефективна политика. 

Разработване на Годишен 
доклад за състоянието на 
отбраната и  въоръжените 
сили през 2012г. 
 

Разработен е на 
основание чл. 23 от 
Закона за отбраната и 
Въоръжените сили на 
Република България. С 
него Министерският съвет 
информира Народното 
събрание и обществото 
за резултатите от 
изпълнение на 
политиката в областта на 
отбраната. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Подготовка на обобщена 
информация за всяко 
тримесечие по търговски 
дружества относно 
прилагането на Правила за 
избор на изпълнител за 
предоставяне на финансови 
услуги от кредитни или  
финансови институции 

Упражняване правата на 
министъра на отбраната в 
качеството му на 
едноличен собственик на 
капитала в търговските 
дружества с държавно 
участие съгласно 
Правилника за реда за 
упражняване правата на 

100% 100% напълно постигната 
цел 
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съгласно  Правилника за 
реда за упражняване 
правата на държавата в 
търговски дружества с 
държавно участие 

държавата в търговски 
дружества с държавно 
участие 

 Осигуряване на 
съответствие  на дейностите 
и процесите в търговските 
дружества с принципал 
министъра на отбраната с 
действащите нормативни 
актове, вътрешните правила 
и сключени споразумения и 
договори. 

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

Осигурен е достъп до 
информация за 
политиката на МО по 
освобождаването от 
излишните боеприпаси. 

100% 
 

100% 
 

напълно постигната 
цел. 
 

 Анализ и 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. 
 
 

Прилагане на прозрачни 
мерки и механизми за 
бързо идентифициране и 
прекратяване на 
корупционни практики и 
ефективно 
противодействие на 
корупцията 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
През 2013 г. 
Инспекторатът на МО 
направи анализ и 
оцени корупционния 
риск по Методиката в 
2 структури на пряко 
подчинение на 
министъра на 
отбраната и в 1 
военно 
формирование, като 
направи съответните 
предложения за 
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превенцията му. 
Беше изготвена Карта 
на корупционния риск 
в отбранителния 
сектор, в четири 
основни области: 
доставки и сключване 
на договори, 
бюджетиране и 
финансов 
мениджмънт, 
управление на 
човешките ресурси, 
операции и мисии. 
Въз основа на 
Картата на 
корупционния риск 
бяха изготвени 
конкретни 
краткосрочни, 
средносрочни и 
дългосрочни мерки за 
превенция на 
корупцията 

 Реализиране на 
механизмите за превенция и 
противодействие на 
корупцията чрез изпълнение 
на Правилата за прилагане 
на Закона за 
предотвратяване и 
установяване на конфликт 
на интереси. 
(ЗПУКИ) 

Изграждане на 
организационна и 
нормативна среда и 
въвеждане на процедури 
за предотвратяването на 
възникването на 
конфликт на интереси. 
 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
Инспекторатът на МО 
извърши тематична 
проверка в 
изпълнение на мярка 
от Плана за действие 
за превенция и 
противодействие на 
корупцията (октомври 
– декември 2013 г.) на 
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Комисията за 
превенция и 
противодействие на 
корупцията към 
Министерския съвет. 
Информация за 
резултатите от 
проверката е 
публикувана на сайта 
на МО. 
С цел недопускането 
на пропуски се 
подготвя издаването 
на нов 
вътрешноведомствен 
акт за 
организационните 
дейности по 
прилагането на 
ЗПУКИ в МО, 
структурите на пряко 
подчинение на 
министъра на 
отбраната и 
Българската армия. 

 Извършване на 54 одитни  
ангажименти за даване на 
увереност и 13 ангажименти 
за консултиране.  
Дадени и изпълнени бяха 
107 препоръки. 
 
. 

Осигуряване на 
ръководството на 
Министерство на 
отбраната с обективна и 
независима оценка за 
степента на съответствие  
на дейностите и 
процесите в 
министерството,  
второстепенните 

100 % 100 % 
 
 
 
 

напълно  
постигната цел   
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разпоредители с 
бюджетни кредити към 
него и търговските 
дружества с принципал 
министъра на отбраната с 
действащите нормативни 
актове, вътрешните 
правила и сключени 
споразумения и договори 

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

 Поддържане на 
организационна и 
нормативна среда и 
въвеждане на механизми 
за превенция на 
корупцията и 
предотвратяването на 
случаите на конфликт на 
интереси 

100% 100% напълно постигната 
цел 

 Участие в Програмата на 
НАТО за изграждане на 
интегритет 

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

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
В рамките на проекта, 
с водещата роля на 
България, през април 
в София бе проведен 
международен 
семинар с цел 
професионално 
развитие на 
специалисти от 20 
страни в областта на 
доставките, 
аквизицията и 
обществените 
поръчки.  
През септември, 
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България официално 
се присъедини като 
водеща страна към 
Доверителния фонд 
на НАТО за 
изграждане на 
интегритет.  

 Ежедневно публикуване и 
актуализиране на 
информация за обществени 
поръчки по ЗОП и 
Вътрешните правила 
относно реда за планиране 
и организация на 
провеждането на процедури 
за възлагане на обществени 
поръчки, на Интернет 
страницата на МО, както и в 
регистъра по обществени 
поръчки на Агенция за 
обществени поръчки. 

Осигуряване на 
възможност за равни 
начала и равен старт на 
фирмите, желаещи да 
вземат участие в 
процедурите и внасяне на 
прозрачност при 
проследяване на тяхното 
състояние 

100 % 100 % напълно постигната 
цел  
 

 Публикуване на Интернет 
страницата на МО на  
информация за продажба на 
недвижими имоти, в т.ч. и 
жилищни; за отдаването под 
наем на имоти в управление 
на МО 

Прозрачност, 
ефективност и 
законосъобразност при 
управлението на 
недвижимите имоти; 
осъществяване на 
ефективен инвеститорски 
контрол при изпълнение 
на сключените договори 
за изпълнение на 
възложените обществени 
поръчки; 
идентифициране и 
прекратяване на 

100% 100% напълно постигната 
цел 
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корупционни практики. 

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

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

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

Стратегическа цел: 
Модернизиране на 
системата за 
военно 
образование, 
квалификация и 
бойна подготовка. 
Усъвършенстване 
на военния и 
цивилния 
професионализъм 

 
    

Преструктуриране и 
усъвършенстване на 
системата и 
структурата на 
военното 
образование 

Програмна акредитация на 
новите специалности във ВА 
и ВВУ. 
 
 

Изпълнение на 
акредитационните 
изисквания за новите 
специалности в съответ-
ствие със ЗВО, ЗРАСРБ и 
ЗОВСРБ. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 
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 Приемане на нови 
правилници за устройството 
и дейността на 
професионалните 
сержантски/старшински 
колежи. 

Привеждане на 
правилниците в 
съответствие с 
промените в ЗОВСРБ, 
ЗРАСРБ и ЗВО новите 
дейности и задачи на 
колежите. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Приемане на нови 
правилници за устройството 
и дейността ВА, НВУ и 
ВВМУ 

Привеждане на 
правилниците в 
съответствие с 
промените в ЗОВСРБ, 
ЗРАСРБ и ЗВО и новите 
дейности и задачи на ВА 
и ВВУ 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

 Разработване на нови 
учебници, лекции, пособия и 
други учебни материали на 
ВА. 
 

Актуализиране на 
учебния фонд в 
съответствие със 
съвременните реалности  
и необходимите 
оперативни способности. 
Утвърждаване на 
лидерския модел на 
възпитание на бъдещите 
командири. 

Поставяне на военното 
образование в 
конкурентна среда 

100 % 100 % напълно постигната 
цел 

Стратегическа цел: 
партньорство с 
неправителственит
е организации, 
военно-
патриотичните 
съюзи и 

Активизиране работата на 
Консултативния съвет по 
въпросите на 
военноинвалидите, 
военнопострадалите и 
ветераните от войните на 
България към Министерския 

Спомага за  
координацията между 
държавните органи, 
органите на местното 
самоуправление и 
неправителствените 
организации на 

100 % 100 % напълно постигната 
цел.  
Със заповед на 
министър-
председателя на Р 
България е 
актуализиран състава 
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сдруженията на 
офицерите и 
сержантите от 
резерва и запаса. 

съвет с председател е 
министърът на отбраната. 

военноинвалидите и на 
военнопострадалите. 

на Консултативния 
съвет.  
Проведени са две 
заседания – на 
26.09.2013 г. и  
16.01.2014 г., на които 
са обсъдени 
предложенията за 
изменения в Закона за 
военноинвалидите и 
военнопострадалите. 

 Създаване на Обществен 
съвет по отбранителна 
политика като 
консултативен орган към 
министъра на отбраната. 

Активизиране на диалога 
с професионални, 
академични, обществени 
организации и бизнес 
сдружения, работещи по 
въпроси на 
отбранителната политика 

0 % 100 % напълно постигната 
цел  
През 2013 г. бяха 
проведени осем 
тематични дискусии. 

Стратегическа цел: 
въвеждане на 
програми за военна 
подготовка на 
учениците в 
средните училища 

     

 Изготвяне на План на МО 
разкриване и осигуряване 
дейността на курсове по 
начална и/или специална 
военна подготовка във 
висшите училища и 
подготовка на учениците от 
средни  училища в страната. 

Популяризиране на 
военната професия и 
подготовка на учениците 
за усвояване на знания, 
свързани с: 
 - задълженията на 
гражданите по отбраната 
на страната;  

0 % 100 % напълно постигната 
цел 
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 Провеждане на подготовка 
на учениците от средните 
училища, свързана с 
отбраната на страната. 

- действията за 
оцеляване при кризи от 
военен характер; 
- както и за мисиите  и 
задачите на въоръжените 
сили. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел  
 

 План за провеждане на 
методически семинар за 
обучение и инструктаж на 
назначените 
военнослужещи и цивилни 
служители за водене 
задължителна подготовката 
на учениците от девети и 
десети клас в средните 
училища през учебната 
2013-2014 година. 

0 % 100 % напълно постигната 
цел 

Стратегическа цел: 
провеждане на 
политика за 
повишаване 
социалния статус  и 
мотивацията на 
военнослужещите и 
цивилните 
служители 

     

 Премахване на 
допълнителното условие за 
възраст при придобиване 
право на пенсия на 
военнослужещите 

 

 

 

 0 % 100 % напълно постигната 

цел  

С приетите промени в 
Кодекса за социално 
осигуряване бе 
регламентирано 
правото на 
военнослужещите да 
се пенсионират при 
освобождаване от 
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служба, независимо 
от възрастта им, при 
27 години общ 
осигурителен стаж, от 
които две трети 
действително 
изслужени във 
въоръжените сили.  

 Увеличение на порционните 
пари на военнослужещите и 
цивилните служители в 
системата на отбраната – от 
60 на 90 лв., считано от 01 
януари 2014 г.  

 0 % 100 % напълно постигната 

цел  

Утвърдено с  МЗ ОХ-

847/ 14.12. 2013 

 Подписване на нов 

Колективен трудов договор 

в Министерството на 

отбраната със срок на 

действие 2014 – 2015 г. 

 0 %  100 % напълно постигната 
цел 

 Осъществяване на 
съвместни дейности с 
освободените от военна 
служба военнослужещи с 
работодателите и тяхното 
подпомагане в социалната 
им адаптация.   

Постигане на по-голяма 
степен на социална 
адаптация на 
освободените от военна 
служба военнослужещи 

100 % 
 

100 % напълно постигната 
цел  
 

 Актуализиране на Наредба 
№ Н-15 от 2010 г. за 
условията, размерите и 
реда за изплащане на 
допълнителни 
възнаграждения за 
специфични условия при 

Възстановяване на 
допълнителното месечно 
възнаграждение за 
присвоена/потвърдена 
класна специалност и  за 
участие във военни 
учения и мероприятия в 

0% 100 % напълно постигната 
цел  
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изпълнение на военната 
служба и за специфични 
условия на труд на 
цивилните служители от 
Министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия 

полеви условия 

За това бяха отделени 
средства в размер на 5 
млн. лв. 

 

 Приемане на наредба Н-

7/17.05.2013г.,  

С нея се регламентират 
условията и реда за 
изплащане на пътни пари 
на военнослужещите и 
цивилните служители от 
министерството на 
отбраната, Българската 
армия и структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната 
при отиване и връщане от 
платен годишен отпуск. 

0 % 100 % напълно постигната 
цел  
 

 
 


