
 1 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Цели на администрацията за 2015 г. 

 
 

Наименование на администрацията:         Министерство на отбраната 
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Стратегически цели 
Цели 

за 2015 г. 
Стратегически доку-

мент 
Дейности 

 

Срок 
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1.Приемственост и 
устойчивост на раз-
витието на въоръ-
жените сили чрез 
провеждане на реа-
листична отбрани-
телна политика, коя-
то съответства на 
заплахите, на съюз-
ните ни ангажименти 
в НАТО и ЕС, и на 
наличните финансо-
ви ресурси. 

1.1 Изготвяне на 
Пътна карта за из-
пълнение на решени-
ята от срещата на 
върха на НАТО в 
Уелс. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България”. 

Изготвяне и актуализи-
ране на пътната карта. 

Постоянен Изпълнение на 
поетите полити-
чески ангажимен-
ти. 

100% 100% 

 1.2.Реализация на 
„Визия 2020: Бълга-
рия в НАТО и ЕС“ и  
Националната прог-
рама „България в 
НАТО и в Европейс-
ката отбрана 2020” 
въз основа на постиг-
натите резултати от 
реализацията на Бя-
лата книга за отбра-
ната и въоръжените 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България”, „Визия 2020 
България в НАТО и 
ЕС”, Национална прог-
рама „България в НА-
ТО и Европейската от-
брана 2020“. 

Разработване  на 
„Програма за развитие 
на отбранителните 
способности на Въо-
ръжените сили 2020“ и  
„План за развитие на 
Въоръжените сили“. 

 
Март 2015 г. 
 
 
 
 
 
Април 
2015 г. 

 0 % 100 % 
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сили. 

   Подготовка, сертифи-
циране, развръщане 
и осъществя-ване на 
националния контрол 
на формированията, 
участващи в текущите 
операции на НАТО, 
военните структури на 
Европейския съюз, ко-
алиционни сили и ре-
гионалните инициати-
ви. 

Януари -
декември 2015 г. 

Реализиране на 
националните 
приоритети в си-
гурността и отб-
раната и ангажи-
ментите на Ре-
публика България 
в НАТО и ЕС. 

100% 100% 

   Участие с фрегата клас 
Е-71 в операцията на 
НАТО „ACTIVE 
ENDEAVOUR” в Сре-
диземно море. 

Септември – но-
ември 
2015 г. 

Принос на Репуб-
лика България 
към НАТО. 

0% 100% 

   Участие на офицери от 
военноморските сили в 
щабовете на операция 
на ЕС за борба с пи-
ратството „ATALANTA”. 

През годината Принос на Репуб-
лика България 
към ЕС. 

0% 100% 

   Участие на офицери от 
военноморскит е сили 
в походния щаб на 
операцията на НАТО 
„Ocean Shield”. 

През годината Принос на Репуб-
лика България 
към НАТО. 

0% 100% 

   Сертификация на ми-
нен ловец 32 „Цибър” 
по време на учението 
„Бриз-2015” 

Юли 2015 г. Готовност за 
участие в опера-
ции на НАТО и 
ЕС. 

60% 100% 

   Сертификация на ба-
зов миночистач 
„Шквал” 62 по време на 
учение на противомин-
ните  сили на  Турция 
“NUSRET”. 

Октомври-
ноември 
2015 г. 

Готовност за 
участие в опера-
ции на НАТО и 
ЕС. 

0 % 100 % 
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   Извършване на конт-
рол на корабоплаване-
то от корабния състав 
на военноморските 
сили по време на уче-
нията. 
 

През годината Осигуряване на 
свобода на кора-
боплаването в 
морските прост-
ранства. 

100% 100 % 

   Изграждане и поддър-
жане на опозната  кар-
тина на море. 

През годината Непрекъснато 
наблюдение на 
националните 
морски простран-
ства. 

100 % 100 % 

   Реализиране на инвес-
тиционните проекти на 
военноморските сили 
от Инвестиционния 
план-програма на Ми-
нистерството на отб-
раната до 2020 г. и На-
ционалната програма 
„България в НАТО и 
Европейската отбрана 
2020”. 

През годината Изграждане на 
модерни военно-
морски сили, спо-
собни да осигурят 
принос към трите 
мисии на въоръ-
жените сили. 

5 % 10 % 

   Продължаване работа-
та по проекта „Придо-
биване на многофунк-
ционален модулен 
патрулен кораб. 

През годината Изграждане на 
модерни военно-
морски сили, спо-
собни да осигурят 
принос към трите 
мисии на въоръ-
жените сили. 

5 % 8 % 

   Реализиране на Стра-
тегията за участие на 
националния мобилен 
комуникационно- ин-
формацио-нен модул 
на НАТО (DCM-F) по 
комуникационната и 
информационната 
поддръжка (КИП)  на 
щаба на мисията 

Юли 
2015 г. 

Подготовка и раз-
връщане на част 
от модул DCM-F 
за самостоятелно 
изпълнение на 
задачи по КИП на 
щаба на операци-
ята „Решителна 
подкрепа“ в Ка-
бул, Афганистан. 

15% 100% 
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„Resolute Support” в 
Кабул, Афганистан. 

   Подготовка и сертифи-
циране на  декларира-
ните формирования. 

Съгласно дого-
ворени-те сроко-

ве от Цели на 
силите 2013 за 

НАТО. 

Изграждане на 
отбранителни 
способности. 

40% 50% 

   Реализиране стратеги-
ята за изграждане на 
Център за поддръжка 
на конвои „Convoy 
Support Centre (RSOM-
CSC)”  в изпълние на 
Заповед на министъра 
на отбраната на Ре-
публика България № 
ОХ-018 от 26.06.2013 г. 

Януари -
декември 2015 г. 

Създаване на яд-
ро за управление 
на услугите, пре-
доставени от 
Агенцията на НА-
ТО по поддръжка 
(NSPA). 

0% 50% 

 1.3.Изпълне-ние на 
Плана за действие по 
приложе-ние на ре-
шенията от Срещата 
на държавните и пра-
вителствените ръко-
во-дители на НАТО, 
на 4 и 5 септември 
2014 г. в Уелс. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на РБ” Реше-
ние на Министерския 
съвет № 784 от 
27.11.2014 г.  за пое-
мане от република 
България на ролята на 
водеща нация в дове-
рителния фонд на НА-
ТО за долекуване и 
рехабилитация на ук-
раински военнослуже-
щи 

Изпълнение на ролята 
на водеща страна в 
Доверителния фонд на 
НАТО за долекуване и 
рехабилитация на ук-
раински военнослуже-
щи. 

Постоянен Оказване на ме-
дицинска помощ 
на нуждаещи се 
украински воен-
нослужещи, пост-
радали в конф-
ликта в Източна 
Украйна. 

0 % 100 % 

  . Сключване на Изпъл-
нително споразумение 
между министъра на 
отбраната на републи-
ка България и Агенци-
ята на НАТО за под-
дръжка  за доверите-
лен фонд на НАТО в 

До декември 
2015 г. 

Изготвяне и вна-
сяне в Министерс-
кия съвет на про-
ект на Решение за 
одобряване на 
проектите на Спо-
разуменията и за 
упълномощаване 

0% 100% 
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Украйна и на Споразу-
мение за финансов 
мениджмънт между 
контрибутиращите 
държави и Офиса на 
НАТО за финансов 
контрол. 

на представител 
на Република 
България, който 
да ги подпише. 

 1.4.Разработване на 
финансово осигурен 
план за развитие на 
въоръжените сили. 

Стратегическа концеп-
ция на НАТО, 
Европейска стратегия 
за сигурност, 
Стратегия за нацио-
нална сигурност на 
Република България, 
Национална отбрани-
телна стратегия, 
Доктрината на въоръ-
жените сили на Репуб-
лика България, 
План за развитие на 
въоръжените сили, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. 

Разработване на фи-
нансово осигурен План 
за развитие на въоръ-
жените сили. 

Втората полови-
на на 

годината. 

Запазване и раз-
витие на способ-
ностите на Въо-
ръжените сили за 
изпълнение на 
възложените им 
мисии и задачи. 

0% 100% 

 1.5.Ефектив-но уп-
равле-ние на търгов-
ските дружества с 
принципал Министер-
ството на отбраната, 
включително с изпол-
зване на механизми-
те за пряко възлагане 
на обществени по-
ръчки. 

 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018 г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г. 

Извършване на анали-
зи на Годишните фи-
нансови отчети на ед-
ноличните търговски 
дружества. 

Юли 2015 г. Постигане на от-
четност за дей-
ността на едно-
личните търговски 
дружества. 

0 % 100 % 

   Разработване на нова 
Процедура за приема-
не на бизнес-
програмите на едно-

Февруари 
2015 г. 

Регламентиране 
на реда за прие-
мане на бизнес-
програмите на 

0 % 100 % 
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личните търговски 
дружества с държавно 
участие в капитала. 

едноличните тър-
говски дружества. 

   Преструктуриране на 
търговски дружества от 
системата на Минис-
терството на отбрана-
та. 

Постоянен Постигане на ико-
номическа ефек-
тивност и осигу-
ряване на условия 
за изграждането 
на съвременни 
отбранителни 
способности. 

0 % 100 % 

 1.6. Установя-ване на 
нов модел за регио-
нално сътрудничест-
во в областта на отб-
раната в Югоизточна 
Европа. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България  за периода 
2014-2018 г. 

Разработване на нов 
модел на отбранител-
но сътрудничество в 
Югоизточна Европа, 
основан на прагмати-
зъм и реализиране на 
проекти, водещи до 
конкретни резултати. 
 

Постоянен Пакет от предло-
жения, съдържащ 
заключения и 
препоръки за 
принципите и 
процедурите на 
отбранителното 
сътрудничество в 
Югоизточна Евро-
па. 

10 % 90 % 

   Участие в експертни 
срещи на високо ниво 
по подготовка на мо-
далности за по-
ефективно и ефикасно 
сътрудничество в об-
ластта на отбраната в 
Югоизточна Европа. 
Заседания на Коорди-
национен комитет на 
Процеса на срещи в 
Югоизточна Европа. 

Октомври 2015 г. Разработване на 
актуален списък с 
проекти, инициа-
тиви и дейности, 
отворени за учас-
тие на всички 
страни от Югоиз-
точна Европа. 

10 % 90 % 

   Участие в оперативна-
та група за черноморс-
ко сътрудничество 
BLACKSEАFOR. 

През годината Укрепване на до-
верието между 
военноморскит 
есили на страните 
от Черноморския 
регион. 

0% 100% 
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   Участие в Съвместно 
българо-румънско про-
тивоминно учение 
BGR- ROМ MCM LIVEX 
“POSEIDON” в Румъ-
ния. 
 

Април – май 
2015 г. 

Укрепване на до-
верието между 
военноморскит 
есили на страните 
от Черноморския 
регион. 

0% 100% 

   Участие в учение на 
противоминните  сили 
на  Турция „NUSRET“. 

Април – май 
2015 г. 

Укрепване на до-
верието между 
военноморските 
сили на страните 
от Черноморския 
регион. 

0% 100% 

2.Задълбочаване на 
трансатланти-
ческото сътрудни-
чество като гарант за 
сигурността и разви-
тието на България. 

2.1. Създаване на 
условия и осигурява-
не на гаранции за 
сигурност-та и разви-
тие-то на България. 
 
 
 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018 г. 
 

Участие в учения на 
национално, регионал-
но и съюзно ниво. 
 
 
 

По отделен план 
 
 
 
 

Повишаване спо-
собностите за 
провеждане на 
операции. 

10% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

 2.2. Приемане на 
Многогодишна прог-
рама за сътрудни-
чест-во със САЩ. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р. Бълга-
рия за периода 2014-
2018 

Изготвяне и приемане 
на Многогодишна прог-
рама за работа със 
САЩ. 

До края на 2015 
г. 

Разработване на 
иницииращи до-
кументи и рамка 
на Многогодишна-
та програма. 

20 % 100 % 

  
 

 Изграждане, функцио-
ниране и развитие на 
съвместните съоръже-
ния на територията на 
страната. 

Постоянен Развита и модер-
низирана  инф-
раструктура на 
Съвместните съо-
ръжения. 

80 % 100% 

 2.3. Увеличаване на 
участието на въоръ-
же-ните сили в уче-
ния и тренировки със 
съюз-ниците от НА-
ТО. Използване на 
възмож-ностите на 
съвместните съоръ-

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р. Бълга-
рия за периода 2014-
2018 

Изготвяне на единен 
план с учения на бъл-
гарска територия и 
участие в учения извън 
страната, включително 
с използване на съв-
местните съоръжения. 
 

Януари 
2015 г. 

 
 
 
 
 
 

Синхронизиране 
на подготовката 
на български во-
енни формирова-
ния с тази на 
формирования от 
НАТО и ЕС и при-
добиване на спо-

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
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жения за провеж-
дане на учения. Из-
готвяне на единен 
план с учения на бъл-
гарска територия и 
участие в учения из-
вън страната, вклю-
чително с използване 
на съвмест-ните съо-
ръжения, с цел ин-
тегрира-нето им в 
плановете за учения 
на НАТО и ЕС. 

  
 
 
 
 

собности за учас-
тие в операции на 
Алианса и ЕС. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  . Участие в командно-
щабно учение на НАТО 
„Trident Joust 2015”. 

Юни 2015 г. Реално отработе-
ни процедури, по-
вишена нетрени-
раност и опера-
тивна съвмести-
мост на наши ща-
бове и формиро-
вания, изпълня-
ващи задачи 
свързани с под-
дръжка от страна-
та домакин. 

0 % 100 % 

  . Организиране и про-
веждане на национал-
но военноморско уче-
ние с международна 
участие „Бриз 2015“. 

Юли 2015 г. Повишена опера-
тивна способност 
на участващите в 
учението щабове 
и формирования, 
подобрено ниво 
на сътрудничест-
во и взаимодейст-
вие с правителст-
вени и неправи-
телствени органи-
зации за работа в 
многонационална 
среда. 

0 % 100 % 



 9 

1 2 3 4 5 6 7 

   Участие в учение на 
НАТО „Trident Juncture 
2015“ за генериране и 
сертификация на оп-
ределените за NRF -
2016 сили на НАТО. 

Юни 2015 г. Принос към въз-
можностите на 
НАТО за поддър-
жане на висока 
натренираност, 
готовност за разв-
ръщане и опера-
тивна способност 
на съюзните сили 
в контекста на 
предстоящото из-
тегляне от Афга-
нистан. 
Повишена подго-
товка на заявени-
те формирования 
в NRF 16. 

0 % 100 % 

   Национално тристе-
пенно Компютърно 
подпомагано команд-
но-щабно учение „Есен 
2015“, предложено за 
свързване с НАТО.  
Възможно участие на 
представители от Али-
анса. 
 

Октомври 2015 г. Подобрена коор-
динация между 
Подобрена коор-
динация между 
Министерството 
на отбраната, 
структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната, Съв-
местното команд-
ване на силите, 
Командванията и 
формированията 
от видовете въо-
ръжени сили при 
планиране и про-
веждане на опе-
рация по мисия 
„Отбрана”. 
Сертифициране 
на Щаба на ВВС. 
Експериментира-
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не и тестване на 
„Ръководство за 
ученията във въо-
ръжените сили на 
Република Бълга-
рия”. 

   Участие в учение 
“BALKAN BRIDGES 15” 
-първо експериментал-
но компютърно подпо-
магано учение, свър-
зано с реализиране на 
проекта SEEETN по 
Инициативата на на-
чалниците на отбрана-
та на страните от Юго-
източна Европа (по 
време на учението 
екип от JFTC ще тест-
ва основната концеп-
ция за CFI). 

23÷27.11.2015 Завършен проект 
на мрежа за уче-
ния и подготовка 
на страните от 
Югоизточна Евро-
па (SEEETN). 
Тествана концеп-
ция на НАТО за 
свързаност на си-
лите (CFI). 

0 % 100 % 

   Участие в учение на 
Военноморските сили 
на Румъния „Sea 
Shield”. 

Юли 2015 г. Подобряване на 
сътрудничеството 
със страните-
партньори. 

0 % 100 % 

   Провеждане на учения 
“PASSEX” с кораби от 
Военноморските сили 
на НАТО, посещаващи 
Република България и 
при прехода им към 
пристанища на страни-
членки на НАТО. 

През годината Подобряване на 
сътрудничеството 
със страните-
партньори. 

0% 100% 

   Участие в  учение на 
НАТО „Trident Juncture 
15” в Испания. 

Октомври-
ноември 

Придобиване на 
способности за 
участие в опера-
ции на Алианса. 

0 % 100 % 

  Споразумение между 
правителството на Ре-

Създаване на условия 
за  съвместно споде-

Постоянен Изграждане на 
отбранителни 

100 % 100 % 
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публика България и 
правителството на 
САЩ за сътрудничест-
во в областта на отб-
раната. 
Стратегия за нацио-
нална сигурност, 
Национална отбрани-
телна стратегия, 
Бяла книга за отбрана-
та и Въоръжените си-
ли. 

ляне и използване на 
ресурси, съоръжения и 
техника при подготов-
ката на подразделения 
и личен състав. 
 

способности и из-
ключително ре-
зултатно коопери-
ране при използ-
ването на съвмес-
тните българо-
американски во-
енни съоръжения. 

  Стратегия за нацио-
нална сигурност; 
Национална отбрани-
телна стратегия; 
Бяла книга за отбрана-
та и Въоръжените си-
ли. 

Провеждане на съв-
местни българо-
американски подготов-
ки и учения в страната 
и чужбина и оптимално 
използване на съвмес-
тните съоръжения, 
включително с участи-
ето на трети страни. 

Постоянен Изграждане на 
отбранителни 
способности и из-
ключително ре-
зултатно коопери-
ране при използ-
ването на съвмес-
тните българо-
американски во-
енни съоръжения. 

100 % 100% 

  Решенията от Едина-
десетата глобална 
среща конференция за 
генериране на сили за 
операции на НАТО и 
Указанията на начал-
ника на отбраната  
УНО-3/22.07.2014г. 

Планиране и провеж-
дане на съвместни 
подготовки от силите 
за специални операции 
от Сухопътните войски 
и от Плана за съвмес-
тна българо-
американска подготов-
ка у нас и в чужбина. 

Постоянен Повишаване под-
готовката и опе-
ративната съв-
местимост със 
съюзниците. 

0% 100% 

 2.4. Участие с конкре-
тен принос в инициа-
тивата на НАТО 
„Свързаност на сили-
те“. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018 г. 

Участие в учението на 
НАТО с висока види-
мост Trident Juncture 
15. 

Октомври –
ноември 

Повишаване на 
оперативната 
съвместимост на 
въоръжените сили 
на Република 
България с въо-
ръжените сили на 
съюзниците в НА-
ТО и партньорите. 

0 % 100 % 
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3.Поддържане на 
съществуващите и 
постепенно развитие 
на нови отбранител-
ни способности. 

3.1. Спиране дегра-
дацията и изграждане 
и развитие на отбра-
нителни способности, 
адекватни на средата 
на сигурност. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018 г., Стратегия 
за национална сигур-
ност, Национална отб-
ранителна стратегия, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., Доктрина 
на въоръжените сили 
на Република Бълга-
рия;План за развитие 
на въоръжените сили, 
Пакет „Цели за спо-
собности 2013”. 

Изпълнение на проект 
„Доизграждане на Си-
лите за специални 
операции”. 

Постоянен. Модернизация на 
техниката и въо-
ръжението, за 
придобиване на 
нови способности. 

0% 100% 

   Разработване и прие-
мане на окончателния 
вариант на Концепция 
за моделиране и симу-
лации във въоръжени-
те сили на Република 
България и тестване 
по време на учението 
“BALKAN BRIDGES 15”. 

До  края на 2015 
г. 

Успешно внедря-
ване в подготов-
ката на войските. 

 100 % 

   Утвърждаване на Ръ-
ководство за провеж-
дането на учения във 
въоръжените сили на 
Република България и 
тестването му по вре-
ме на компютърно 
подпомагано команд-
но-щабно учение „Есен 
2015“. 

До  края на 2015 
г. 

Успешно внедря-
ване в подготов-
ката на войските. 

 100 % 

   Придобиване на нова 
техника, въоръжение и 
екипировка за декла-

Постоянен Модернизация на 
техниката и въо-
ръжението, за 

0% 100% 
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рираните формирова-
ния. 

придобиване на 
нови способности 

   Участие в инициативи-
те „Интелигентна отб-
рана“ на НАТО и „Обе-
диняване и споделяне“ 
на ЕС 

Постоянен Изпълнение на 
мероприятията за 
2015 г. по участие 
в инициативите 

35% 100 % 

   Сертифициране на 
модул „Среден транс-
портен самолет”. 

Декември 2015 Принос към ко-
лективната сигур-
ност и отбрана. 

0 1 бр. 

   Поддържане и подго-
товка на декларирани 
формирования „Авиа-
ционни сили с нараст-
ваща степен на бойна 
готовност”. 

Декември 2015 Принос към ко-
лективната сигур-
ност и отбрана. 

86% 100% 

   Поддържане и подго-
товка на декларирани 
формирования „Сили 
за развръщане с на-
растваща степен на 
бойна готовност” . 

Декември 2015 Принос към ко-
лективната сигур-
ност и отбрана. 

100% 100% 

   Поддържане на Дър-
жавния военновреме-
нен план в актуално 
състояние и неговото 
ресурсно осигуряване 
Преглед  и актуализа-
ция на Държавния во-
енновременен план. 
 

Постоянен Повишаване на 
готовността на 
държавните орга-
ни и юридически-
те лица за осигу-
ряване на граж-
дански ресурси за 
отбрана за военно 
време. 

90 % 100 % 

  Документ 
МС-296/2 
Геопростран-ствена 
политика на НАТО. 

Осигуряване с военно-
географс-ки материали 
и цифрови геопрост-
ранст-вени данни на 
въоръжените сили. 
Създаване на база 
данни за изграждане 
на географска, инфор-

Постоянен Осигуряване на 
въоръжените си-
ли, както и въо-
ръжените сили на 
страните-членки 
на НАТО. 

100 % 100 % 



 14 

1 2 3 4 5 6 7 

мационна система на 
Българската армия. 

  Национална програма 
„България в НАТО  и в 
Европейската отбрана 
2020“, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., Стратегия 
за развитие на Инсти-
тута по отбрана 
през периода 2012 – 
2015 г. 

Научноизследователс-
ка, научно-приложна и 
опитно-конструк- торс-
ка работа в областта 
на въоръжението, сис-
темите С4I, военната 
техника и военно тех-
ническите имущества. 
 

Декември Разработване на 
научно – изследо-
вателски теми, 
работни проекти, 
извършване на 
експертни оценки, 
анализи на въо-
ръжение, техника 
и имущества. 

0 % 100 % 

   Контрол на качеството 
и сертифициране на 
военна и специална 
продукция, имущества 
и други продукти, както 
и на системи за управ-
ление на качеството в 
съответствие със 
стандар тите и съюз 
ните публика ции на 
НАТО и ЕС. 
 

Декември Сертифициране и 
надзор на отбра-
нителни продукти. 
 
Сертифициране  и 
надзор на системи 
за управление на 
качеството (СУК), 
в съответствие с 
изискванията на 
съюзните публи-
кации на НАТО – 
AQ AP (s). 
 
 

0 % 
 
 
 
 

0 % 

100 % 
 
 
 
 

100 % 

   Разработване, провер-
ка, съхраняване и ак-
туализиране на воен-
нотехнически стандар-
ти и документация за 
въоръжения, военна 
техника и имущества. 

Декември Дейности по ли-
ния на стандарти-
зацията. 

 100 % 

   Изпълнение на дей-
ности по осигуряване 
на авиационна безо-

Постоянен Сертификация на 
летателната год-
ност на въздухоп-

 100 % 
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пасност и летателна 
годност на военните 
въздухоплавателни 
средства и на възду-
хоплавателните средс-
тва – собственост на 
Министерството на 
вътрешните работи. 
 

лавател-ните 
средства. 

 3.2. Въвежда-не на 
механи-зъм за мони-
торинг и управление 
на риска за повиша-
ване ефективност-та 
в управ-ление на от-
браната и въоръже-
ните сили. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България 
2014 – 2018 г. 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителна политика 
2015 – 2018 г., 
Стратегически план за 
дейността на Инспек-
тората на министерст-
вото на отбраната 
2015 – 2017 г. 

Извършване на анализ 
и оценка на корупци-
онния риск в процеса 
на инспекционната 
дейност в структурите 
и във военните фор-
мирования по  Методи-
ката за оценка на ко-
рупционния риск и 
предлагане на адек-
ватни и мерки за него-
вото ограничаване и 
намаляване. 

Постоянен Прилагане на 
прозрачни мерки и 
механизми за 
идентифициране 
и прекратяване на 
корупционни прак-
тики и за ефек-
тивно противо-
действие на ко-
рупционни проя-
ви. 

100% 100% 

   Анализ и оценка на 
състоянието на  бойна-
та подготовка, войско-
вия ред и дисциплина, 
на придобитите опера-
тивни способности и на 
изпълнението на акто-
вете на министъра на 
отбраната и на начал-
ника на отбраната за 
осигуряването на дей-
ността на въоръжените 
сили на Република 
България. 

постоянен Предоставяне на 
независима и 
обективна оценка 
на ръководството 
на Министъра на 
отбраната относ-
но състоянието на 
бойната подготов-
ка, войсковия ред 
и дисциплината и 
придобитите опе-
ративни способ-
ности. 

100% 100% 

   Оценяване на ефек-
тивността на дейността 
на администрацията на 

постоянен Осигуряване на 
обективен анализ 
и оценка на ефек-

100% 100% 
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Министерството на 
отбраната чрез прила-
гане на вътрешни пра-
вила за анализ и оцен-
ка на ефективността на 
дейността на админис-
трацията 
Анализ на ефектив-
ността на администра-
тивните звена във вто-
ростепенните разпоре-
дители с бюджет и 
формированията на 
Българската армия. 

тивността на фун-
кционирането на 
административни-
те звена в Минис-
терството на отб-
раната, структу-
рите на пряко 
подчинение на 
министъра на от-
браната и Българ-
ската армия. 
Повишаване на 
ефективността на 
дейността на ад-
министрацията. 

  Доктрина за финансо-
вото осигуряване на 
Министерството на 
отбраната, Устройст-
вен правилник на Ми-
нистерството на отб-
раната, Бюджетни ука-
зания на Министерст-
во-то на отбраната по 
разходване на бюдже-
та за 2015 г. 

Изготвяне на методи-
чески указания за из-
вършване на отчетните 
дейности  от финансо-
вите органи в структу-
рите на пряко подчи-
нение на министъра и 
в Българската армия. 
Подготовка и предста-
вяне в Министерството 
на финансите финан-
сово-счетоводни отче-
ти. 

По отделен 
план. 

Подпомагане на 
финансовите ор-
гани на второсте-
пенни разпореди-
тели с бюджетни 
кредити при из-
вършване на от-
четната дейност. 

100% 100% 

 3.3.Осигуряване на 
условия за развитие 
на въоръже-ните си-
ли в съответствие с 
изменени-ята в сре-
дата за сигурност с 
цел ефектив-но из-
пълне-ние на техни-
те функции. 

Закон за отбраната и 
въоръжените сили на 
Република България. 

Разработване на Ука-
зания на министъра на 
отбраната по отбрани-
телна политика за пе-
риода 2015-2018 г. 

Януари 
2015 г. 

Приемственост в 
осъществяването 
на целите и прио-
ритетите в отбра-
нителната поли-
тика и развитие на 
силите и способ-
ностите. 

100 % 100 % 

  Закона за отбраната и 
Въоръжените сили на 
Република България. 

Изготвяне на Доклад 
за състоянието на отб-
раната и въоръжените 

Март 2015 г. Отчетност и подк-
репа за провеж-
даната от прави-

50 % 100 % 
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сили и внасяне на док-
лада за обсъждане и 
приемане от Народно-
то събрание. 

телството отбра-
нителна политика. 

  Указания на Министъ-
ра на отбраната по от-
бранителната полити-
ка. 2015 – 2018 г. 

Поддържане и разви-
тие на способности за 
информационно осигу-
ряване и разузнава-
телна поддръжка на 
въоръжените сили. 

Постоянен Информационно 
осигуряване на 
въоръжените сили 
на Република 
България. Управ-
ление и коорди-
нация на разузна-
вателния процес 
във въоръжените 
сили. 

100% 100% 

  Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България  за периода 
2014-2018 г. 

Ръководство на дей-
ността на Службите на 
военните аташета. 

Постоянен Провеждане на 
военно-
дипломатическа 
дейност и военно-
то сътрудничество 
за реализиране на 
националните 
приоритети в об-
ластта на отбра-
ната. 

20 % 80 % 

  
 
 

Доктрина за финансо-
вото осигуряване на 
Министерство-то на 
отбраната, Устройст-
вен правилник на Ми-
нистерството на отб-
раната, Бюджетни ука-
зания на Министерст-
вото на отбраната по 
разходване на бюдже-
та за 2015 г. 
 
 
 

Финансовото осигуря-
ване на мероприятия-
та, свързани с дей-
ността на българските 
контингенти зад грани-
ца, по линия на поети-
те международни ан-
гажименти и издръжка-
та на националните 
представители от ми-
нистерст-вото в струк-
тури и щабове на НА-
ТО и Европейския съ-
юз. 

Постоянен Финансово осигу-
ряване на адми-
нистративната 
дейност. 

100% 100% 

 3.4. 
Ефективно и ефикас-

Стратегия за нацио-
нална сигурност, На-

Разработване на Го-
дишен план за управ-

постоянен 
 

Организиране на 
дейността по уп-

100 % 
 

100 % 
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но планиране на отб-
раната, базирано на 
способности, целящо 
изграждане, разви-
тие, поддръжка и из-
ползване на необхо-
димите способности 
на Въоръжените сили 
за изпълнение на за-
дачите по отбрана на 
страната, изпълнение 
на задълженията на 
Република България 
в системата за колек-
тивна сигурност и от-
брана и за принос 
към националната 
сигурност в мирно 
време. 

ционална отбранител-
на стратегия, Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., Доктрина на 
въоръжените сили на 
Република България; 
План за развитие на 
въоръжените сили, 
Пакет „Цели за спо-
собности 2013”, Стра-
тегия за управление на  
риска в програмите на 
министерството на от-
браната, структурите 
на пряко подчинение 
на министъра на отб-
раната и Българската 
армия. 

ление на риска в прог-
рамите на министерст-
вото на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на минис-
търа на отбраната и 
Българската армия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

равление на риска 
в програмите на 
министерството 
на отбраната, 
структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната и Бъл-
гарската армия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Изготвяне на перио-
дични доклади за уп-
равление на риска в 
Министерството на 
отбраната. 

постоянен Набелязване на 
своевременни 
мерки за преодо-
ляване на риско-
вете, чрез навре-
менни управлен-
чески решения. 

100% 100 % 

  Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., Доктрина 
за финансово осигуря-
ване. 

Изготвяне на „Указания 
на министъра на отб-
раната за програмира-
не 2016-2021 г.“ 

март –април 
2015 г. 

Осигуряване на 
методическа по-
мощ на ръководи-
телите на основни 
програми. 

100 % 100 % 

   Провеждане на Прог-
рамен преглед на ос-
новните програми в 
Министерството на 
отбраната. 

юни 2015 г. Изготвяне на Док-
лад за проведе-
ния програмен 
преглед на основ-
ни програми. 

0% 100 % 
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   Изготвяне на „Мемо-
рандум на програмните 
решения 2016-2021г.“ 

юни-юли 2015 г. Вътрешна опти-
мизация на пре-
доставения фи-
нансов ресурс на 
програмите. 

0% 100 % 

   Изготвяне на Годишен 
отчет за степента на 
изпълнение на отбра-
нителните програми в 
министерството на от-
браната, шестмесечен 
и тримесечни финан-
сови отчети за степен-
та на 
изпълнение на утвър-
дените политики и 
програми в министерс-
твото на отбраната. 

февруари 
шестмесе-чие 
тримесечия 

Контрол на про-
цеса на реализа-
ция на програмите 
(контрол върху 
разходване на 
определените 
финансови квоти), 
преодоляване на 
евентуални зат-
руднения. 

0% 100 % 

 3.5. Придобиване в 
дългосрочен план на 
ключови за съвре-
менните операции 
способности за: въз-
душно разузнаване и 
наблюдение; изграж-
дане и поддържане 
на обща оперативна 
картина; комуникаци-
он-но-информа-
ционна поддръжка; 
мобилна логистика; 
действия в градска 
среда, нощем и при 
екстремни климатич-
ни условия; защита 
на критична инфрас-
трук-тура. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
2018, 
Стратегическа концеп-
ция на НАТО, 
Европейска стратегия 
за сигурност; 
Стратегия за нацио-
нална сигурност на 
Република България; 
Национална отбрани-
телна стратегия, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. Доктрина 
на въоръжените сили 
на Република Бълга-
рия, 
План за развитие на 

Придобиване в дъл-
госрочен план на клю-
чови за съвременните 
операции способности 
за: въздушно разузна-
ване и наблюдение; 
изграждане и поддър-
жане на обща опера-
тивна картина; комуни-
кационно-
информацион-на под-
дръжка; мобилна ло-
гистика; действия в 
градска среда, нощем 
и при екстремни кли-
матични условия; за-
щита на критична инф-
раструктура. 

В съответствие 
със сроковете, 

заложени в Пла-
на за развитие 

на въоръжените 
сили. 

 

Изпълнение на 
мероприятията за 
2015 г. от  „План 
за развитие на 
въоръжените сили  
2020”. 
 

30% 100% 
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въоръжените сили 

 3.6. Участие в иници-
ативата „Интелигент-
на отбрана” на НАТО 
и „Обединяване и 
споделяне“ на ЕС. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Стратегическа концеп-
ция на НАТО, 
Европейска стратегия 
за сигурност; 
Стратегия за нацио-
нална сигурност на 
Република България, 
Национална отбрани-
телна стратегия, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., 
Доктрината на въоръ-
жените сили на Репуб-
лика България, 
План за развитие на 
въоръжените сили 

Участие в инициатива-
та „Интелигентна отб-
рана” на НАТО и „Обе-
диняване и споделяне“ 
на ЕС. 

Постоянен Развиване на по-
систематично и 
дългосрочно отб-
ранително сът-
рудничество в об-
ластта на отбра-
нителните спо-
собности и гаран-
тиране на достъпа 
до ключови за 
НАТО и ЕС отб-
ранителни спо-
собности и техно-
логии. 

0% 100% 

   Участие в работни 
срещи по проект за 
Защита на пристанища 
по инициативата Smart 
Defense. 

През годината Изпълнение на 
цел за способност        
М 6102 N „Моби-
лен модул за за-
щита на приста-
нища”. 

0% 5% 
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   Финализиране разра-
ботването и приемане 
на Меморандума за 
разбирателство по 
Проект 1.29 – „Обеди-
нени способности по 
ЯХБЗ” (Pooling CBRN 
Capabilities). 

До края на 2015 
г. 

Подписване на 
Меморандум за 
разбирателство 
(MoU) между на-
циите, участващи 
в Проект 1.29– 
„Обединени спо-
собности по 
ЯХБЗ” в рамките 
на инициативата 
Интелигентна от-
брана на НАТО. 

0 % 100 % 

   Участие в програмите 
„Европейски флот за 
въздушен транспорт“. 

постоянно Провеждане на 
въздушна трени-
ровка на терито-
рията на Републи-
ка България. 
 

0 % 100 % 

   Участие в работни гру-
пи и комитети по про-
ект за медицински спо-
собности за осигурява-
не на медицинска под-
дръжка при мисии и 
операции на ЕС. 

постоянно Финализиране на 
проектно спора-
зумение за фор-
миране на много-
национално мо-
дулно медицинско 
формирование. 

0% 100 % 

   Участие в работни гру-
пи и комитети по Прог-
рамата „Военно при-
ложение на програма-
та за единно европейс-
ко небе“. 

постоянно Разработване на 
анализ за опера-
тивните рискове 
върху военната 
авиация от прила-
гането на изиск-
ванията на прог-
рамата за Единно 
европейско небе. 

0 % 100 % 

   Участие в работна гру-
па на потребителите 
на военнотранспортни 
самолети С-27J относ-

постоянно Идентифициране 
на възможности 
за съвместна ло-
гистична под-

0 % 100 % 
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но обединяване на 
усилията за осигурява-
не на логистична под-
дръжка. 

дръжка и трени-
ровки на самоле-
тите С-27J. 

 3.7. Ремонт и под-
дръжка на съществу-
ва-щата инфраструк-
тура. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. 

Изпълнение на Единен 
поименен списък на 
обектите за строителс-
тво и строителни услу-
ги в частта му ремонт и 
поддържане на същес-
твуващите имоти. 
 

постоянен Стартиране про-
цедури по закона 
за обществени 
поръчки и успеш-
ното им финали-
зиране при 100% 
финансовото оси-
гуряване на про-
цеса. 

100% 100% 

   Участие в постоянно-
действащата работна 
група на установяване 
на критичната инфрас-
труктура. 

периодично Подготовка на 
експертни стано-
вища. 

100% 100% 

4. Разширяване на 
участието на въо-
ръжените сили в ин-
тегрираната система 
за реакции при кризи 
за по-ефективна за-
щита на населението 
при бедствия. 

4.1. Използва-не на 
въоръжените сили за 
подпомагане на дейс-
твията на другите 
национални институ-
ции в рамките на съ-
ществува-щите спо-
собности (единна 
система за командва-
не и управление в 
мирно време и при 
кризи). 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. , 
План на Министерство-
то на отбраната за за-
щита при бедствия. 

Поддържане на спо-
собности на формиро-
ванията от въоръжени-
те сили за участие в 
операции по ликвиди-
ране на последствията 
от бедствия, аварии и 
екологични катастро-
фи. 

постоянен Своевременно 
оказване на по-
мощ на държав-
ната, местната 
власт и населени-
ето при кризи от 
невоенен харак-
тер. 

100% 100% 

   Провеждане на специ-
ализирана подготовка 
на формирования-та за 
овладяване и/или пре-
одоляване на последс-
твията от бедствия. 
 

постоянен Оказване на сво-
евременна и 
ефективна помощ 
на населението 
при бедствия. 

100% 100% 

   Поддържане на налич-
ната техника и оборуд-

постоянен Оказване на сво-
евременна и 

100% 100% 
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ване, предназначени 
за оказване на помощ 
на населението при 
бедствия. 

ефективна помощ 
на населението 
при бедствия. 

   Придобиване на нови 
образци материални 
средства и оборудване 
за достигане на утвър-
деното Ниво на амби-
ция. 

постоянен Оказване на сво-
евременна и 
ефективна помощ 
на населението 
при бедствия. 

0% 100% 

   Преглед и актуализи-
ране на плана на Ми-
нистерството на отб-
раната за защита при 
бедствия (при необхо-
димост). 

До края на 2015 
г. 

Оказване на сво-
евременна и 
ефективна помощ 
на населението 
при бедствия. 

0% 100% 

   Неутрализиране на 
невзривените бойни 
припаси открити на 
територията на стра-
ната през 2015 г. 

Постоянен Оказване на сво-
евременна и 
ефективна помощ 
на населението 
при бедствия. 

0% 100% 

 4.2. Въвежда-не на 
проце-дури за неза-
бавно и пряко (фи-
нансовата равностой-
ност на изразходва-
ните горива, горивос-
мазочни материали и 
ресурсите, свързани 
с амортизация-та на 
компоненти, възли и 
агрегати на използ-
ваната техника, спе-
циално оборудване и 
екипировка, се възс-
тановяват от заяви-
телите по сметка на 
формированието, 
изпълнило задачите) 
възстановяване на 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
2018, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. 

Въвеждане на проце-
дури за незабавно и 
пряко възстановя- 
ване на способностите 
на формированията от 
въоръжените сили 
след използването им 
за оказване помощ на 
населението и подкре-
па на национални инс-
титуции при природни 
бедствия, аварии и 
екологични катастро-
фи. 

постоянен Възстановяване 
от заявителите на 
услугата по смет-
ка на формирова-
нието на финан-
совата равнос-
тойност на израз-
ходваните горива 
и други материал-
ни ресурси 

0% 100% 
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способностите на 
формированията на 
въоръжените сили 
след използването им 
за оказване на помощ 
на населението и 
подкрепа на нацио-
налните институции 
при природни бедст-
вия, аварии и еколо-
гични катастрофи. 

 4.3. Развитие на ка-
пацитета за анализ и 
превенция в Центъра 
за изследване, изг-
раждане и усъвър-
шенстване на спо-
собности за управле-
ние на кризи и реаги-
ране при бедствия и 
акредитирането му 
като елемент от мре-
жата от центрове по 
компетентност на 
НАТО. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
2018, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. 

Предприемане на дей-
ности за  ускорена ак-
редитация на Центъра 
за изследване, изграж-
дане и усъвършенст-
ване на способности 
на НАТО за управле-
ние при кризи и реаги-
ране при бедствия, 
като международна 
организация. 

постоянен Изграждането и 
развитието на 
способности както 
в национален, та-
ка и в междунаро-
ден аспект. 
 

0 % 100 % 

5. Постепенно преус-
тановяване на всич-
ки зависимости на 
българските отбра-
нителни способнос-
ти, потенциално во-
дещи до неустойчи-
вост на външната 
граница на евроат-
ланти-ческата общ-
ност. 

5.1.Премахва-не на 
зависимостта в об-
ластта на въоръже-
нията и техниката от 
страни извън НАТО и 
ЕС. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. 

Предлагане на законо-
дателни промени с цел 
реализиране на реин-
вестициите в отбрана-
та на страната и ней-
ната модернизация. 

декември 2015 Законодателно 
осигуряване на 
процеса на реа-
лизиране на ре-
инвестициите в 
отбраната на 
страната и нейна-
та модернизация. 

0% 100% 
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 Придобиване на нова 
техника, въоръжение и 
екипировка за декла-
рираните формирова-
ния. 

постоянен Изграждане на 
нови способности 
за декларираните 
формирования по 
„Цели  на способ-
ностите- 2013“ 

0% 100% 

 5.2. Превъо-
ръжаване на Българ-
ската армия по мо-
дел, изключващ прак-
тиките на лошо уп-
равление и намаля-
ващ зависимостта на 
Република България 
в областта на въоръ-
женията и техниката 
от страни извън НА-
ТО и ЕС. 

„Програма на прави-
телството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. 

Приемане на План за 
превенция на корупци-
ята в Министерството 
на отбраната, структу-
рите на пряко подчи-
нение на министъра на 
отбраната, Българска-
та армия и търговските 
дружества с принципал 
министъра на отбрана-
та за 2015 г. 

Февруари  2015 
г. 

Ограничаване на 
корупцията, проз-
рачност и постоя-
нен контрол и 
наблюдение на 
ключови дейности 
в Министерството 
на отбраната. 

100 % 100 % 

   Официално подписва-
не на Споразумение по 
програмата на НАТО 
по изграждане на инс-
титуционална почте-
ност  (Изграждане на 
интегритет). 

Март 2015 г. Подписване на 
споразумението 
за присъединява-
не към фаза III 
към Доверителния 
фонд на НАТО 
заизграждане на 
институционална 
почтеност  (Изг-
раждане на интег-
ритет). 

0 % 100 % 

 5.3. Стимулиране на 
сътрудничеството на 
отбранителната ни 
индустрия с фирми от 
държавите-членки на 
НА 
ТО и ЕС. 

„Програма на прави-
телството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г. 

Участие в работни гру-
пи в Министерството 
на отбраната, НАТО и 
Европейската агенция 
по отбраната, съвмес-
тно с представители на 
българската отбрани-
телна индустрия  и из-
готвяне на документи, 

Постоянен Развитие на сът-
рудничеството на 
отбранителната 
ни индустрия с 
фирми от държа-
вите-членки на 
НАТО и ЕС 

35 % 100 % 
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свързани с индустри-
алното сътрудничест-
во. 

6.Запазване числе-
ността на Българс-
ката армия, създа-
ване на условия за 
висока мотивация и 
професионален 
подбор. 

6.1. Запазване на 
числеността на Бъл-
гарската армия, об-
вързано с Плана за 
развитие на Въоръ-
жените сили, и съз-
даване на условия за 
изпълнение на конс-
титуцион-но опреде-
ле-ните задълже- 
ния на въоръжените 
сили. 

„Програма на прави-
телството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., Закон за 
резерва на въоръже-
ните сили на Републи-
ка България, 
План за развитие на 
въоръжените сили. 

Осигуряване на дей-
ностите по комплекту-
ване на военните 
формирования от въо-
ръжените сили и струк-
турите по чл. 50 от За-
кона за отбраната и 
въоръжените сили на 
Република България 
във военно време. 

Постоянен Комплектуване на 
формированията 
с необходимите 
мобилизационни  
ресурси от запаса. 

100 % 100 % 

   Организиране и осигу-
ряване комплектуване-
то наструктури-те по 
чл. 50 от Закона а отб-
раната и въоръжените 
сили на Република 
България със запасни 
и техника запас за во-
енно време. 

Постоянен Комплектуване на 
структурите по чл. 
50 от Закона за 
отбраната и въо-
ръжените сили на 
Република Бълга-
рия  с необходи-
мите ресурси от 
запаса. 

100 % 100 % 

   Планиране, организи-
ране и водене на отче-
та на българските 
граждани и техниката 
за мирно и военно 
време. 

Постоянен Качествено и 
ефективно плани-
ране, организира-
не и водене на 
отчета на българ-
ските граждани и 
техниката за мир-
но и военно вре-
ме. 

100 % 100 % 

   Организиране на рек-
ламната кампания и 
административното 
осигуряване и обслуж-
ване на кандидатите за 

Постоянен Нарастване броя 
на кандидатите за 
служба във въо-
ръжените сили и в 
доброволния ре-

100 % 100 % 
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военна служба и служ-
ба в доброволния ре-
зерв. 

зерв. 

   Участие в дейностите 
по председателст-вото 
на Комите-та на наци-
онал-ните резервни 
сили на НАТО (NRFC) 
през 2014–2016 г. 

По отделен 
план. 

Подобряване 
дейността свър-
зана с подготов-
ката на резерва 
на въоръжените 
сили. 

100 % 100 % 

   Организиране и про-
веждане на подготов-
ката на български 
граждани без военна 
подготовка. 

Постоянен Нарастване броя 
на кандидатите за 
обучение и подго-
товка. 

100 % 100 % 

 6.2. 
Усъвършенстване на 
нормативната уред-
ба, регламентираща 
професионалния 
подбор и кариерното 
развитие на военнос-
лужещите и цивилни-
те служители. 

„Програма на прави-
телството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., План за 
развитие на въоръже-
ните сили,  Закон за 
отбраната и въоръже-
ните сили на Републи-
ка България, Наредба 
Н – 29/ 2010 г., Кон-
цепция на Централно-
то военно окръжие за 
усъвършен-стване на 
модела социална 
адаптация. 

Подготовка на проект 
на Постановление на 
министерски съвет за 
изменение и допълне-
ние на Наредбата за 
дългосрочните коман-
дировки. 
 

До края на 2015 
г. 

Усъвършенстване 
на нормативната 
уредба, регламен-
тираща професи-
оналния подбор и 
кариерното разви-
тие на военнос-
лужещите и ци-
вилните служите-
ли. 

0 % 100 % 

   Осъществяване на 
съвместни дейности с 
освободените от воен-
на служба военнослу-
жещи с работодате-
лите и тяхното подпо-

Постоянно Постигане на по-
голяма степен на 
адаптация. 

100 % 100 % 
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магане в социалната 
им адаптация. 

   Изготвяне на наредба 
на министъра на отб-
раната, която да рег-
ламен-тира критериите 
и подбора на военнос-
лужещи-те, участващи 
в мисии  и операции 
извън територията на 
страната. 

До края на 2015 
г. 

Усъвършенстване 
на нормативната 
уредба, регламен-
тираща професи-
оналния подбор и 
кариерното разви-
тие на военнос-
лужещите и ци-
вилните служите-
ли. 

 100 % 

  
 

 Изготвяне на проект на 
Постановление на Ми-
нистерския съвет за 
командировъчните 
средства на военнос-
лужещите, участващи в 
мисии и операции из-
вън територията на 
страната. 

До края на 2015 
г. 

Усъвършенстване 
на нормативната 
уредба, регламен-
тираща професи-
оналния подбор и 
кариерното разви-
тие на военнос-
лужещите и ци-
вилните служите-
ли 

0 % 100 % 

   Изготвяне на акт на 
министъра на отбрана-
та за определяне на 
условията, реда и раз-
мерите на изплащани-
те допълнителни въз-
награждения за пос-
тигнати високи резул-
тати в служебната 
дейност. 

Юни-декември Стимулиране на 
военнослужещите 
и цивилните слу-
жители. 

0% 100% 

   Подобряване взаимо-
действието с Агенция-
та по заетостта и орга-
низациите от неправи-
тел-ствения сектор за 
осигуряване на трудо-
ва заетост на военнос-

Септември 2015 
г. 

Устройване на 
подходяща рабо-
та на освободени-
те от военна 
служба военнос-
лужещи в съот-
ветствие с тяхно-

0% 100% 
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лужещите освободени 
от военна служба 

то образование, 
личностни качест-
ва и организацио-
нен опит. 

   Разработване на нови 
подзаконови актове, 
нова учебна докумен-
тация за обучение по 
специалностите от 
професионално нап-
равление „Военно де-
ло“. 

до края на 2015 
г. 

Подобряване на 
кариерното разви-
тие на военнос-
лужещите и ци-
вилните служите-
ли в МО. 
 
 
 

25% 100 % 

   Разработване на нов 
модел за обучение на 
офицерите във Военна 
академия  „Г. С. Раков-
ски“. 

до края на 2015 
г. 

Подобряване ка-
чеството на обра-
зованието, придо-
бивано във Воен-
ната академия за 
осигуряване ми-
сиите и задачите 
на въоръжените 
сили. 

0 % 100 % 

   Развриване на потен-
циала на факултет 
„Авиационен“ като Ор-
гани-зация за обучение 
и изпитване на персо-
нал по техническо обс-
лужване (ООИПТО), 
съгласно регламент 
(ЕО) № 216/2008 на 
Европейския Парла-
мент и на Съвета на 
Европа, и Регламент 
(ЕО) № 2042/2003 на 
Европейската Комисия. 

до края на 2015 
г. 

Развитие на воен-
ното авиационно 
образование. 

0 % 100 % 

   Промяна на норматив-
ната уредба по прие-
мане на военна служба 
и развитие в кариера-

Юни 2015 Оптимизиране на 
системата за ка-
риерно развитие  
на военнослуже-

30% 100 % 
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та. щите. 

  Програма за управле-
ние на правителството 
и заложените в нея 
приоритети. 

Разработване и изгот-
вяне на „Закон за из-
менение и допълнение 
към Закона за резерва 
на въоръжените сили 
на Република Бълга-
рия “. 

До края на 2015 
г. 

Подобряване на 
работата по под-
готовката, използ-
ването, отчета и 
службата в резер-
ва на въоръжени-
те сили. 

0 % 100 % 

 6.3.Подобря-ване ус-
ловия-та на труд и 
качеството на живот 
на личния състав на 
Министер-ството на 
отбраната, Българс-
ката армия и структу-
рите на пряко подчи-
нение на министъра 
на отбраната. 

Закон за здравословни 
и безопасни условия 
на труд, 
Наредба № 5/1999г. за 
реда, начина и перио-
дичността на извърш-
ване на оценка на рис-
ка. 

Изготвяне на нова Ме-
тодика за оценка на 
риска в Министерство-
то на отбраната, струк-
турите на пряко подчи-
нение на министъра на 
отбраната и Българс-
ката армия. 
 

Май 2015г. Ефективно оценя-
ване и управле-
ние на професио-
налните рискове и 
рисковете на ра-
ботното място в  
министерството 
на отбраната, 
структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната и БА. 

80 % 100 % 

  Закон за инспектиране 
на труда, 
Наредба за инспекти-
ране на труда. 

Контрол на дейността 
по осигуряване на 
здравословни и безо-
пасни условия на труд 
(ЗБУТ) в Министерст-
вото на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на минис-
търа на отбраната и 
Българската армия. 
 

Постоянен Гарантиране на 
правилното при-
лагане на законо-
дателството в об-
ластта на безо-
пасните и здра-
вословни условия 
на труд в минис-
терството на отб-
раната, структу-
рите на пряко 
подчинение на 
министъра на от-
браната и Българ-
ската армия. До-
биване на реална 
представа за със-
тоянието на тру-

100 % 100 % 



 31 

1 2 3 4 5 6 7 

довия травмати-
зъм и условията 
на труд. 

  Закон за отбраната и 
въоръжените сили на 
Република България. 

Изготвяне на проект на 
Постановление на Ми-
нистерски съвет за оп-
ределяне на основното 
месечно възнагражде-
ние на военнослу-
жещите в съот-
ветствие с прис-
военото им военно 
звание и степен в обх-
ва-та на военното зва-
ние. 

Юли 2015 г. Изпълнение изис-
кванията на Зако-
на за отбраната и 
въоръжените сили 
по отношение на 
основното месеч-
но възнагражде-
ние  за ниската 
длъжност за вой-
ниците и сержан-
тите. 

60% 100% 

  Постановление № 
86/3.05.2010 г. за зап-
латите на военнослу-
жещите и цивилните 
служители по Закона 
за отбраната и въоръ-
жените сили на Репуб-
лика България. 

Изготвяне на проект на 
постановление на ми-
нистерски съвет за оп-
ределяне на минимал-
ните и максимални 
размери на основната 
месечна заплата на 
цивилните служители в 
министерството на от-
браната, структурите 
на пряко подчинение 
на министъра на отб-
раната и Българската 
армия, които не прила-
гат Закона за админис-
тра-цията  и Закона за 
държавния служител. 

Юли 2015 г. Изпълнение изис-
кванията на ПМС 
№ 419/17.12.2015 
г. за определяне 
на размери на 
минималната ра-
ботна заплата в 
страната и на чл. 
2 от ПМС № 86 от 
2010 г. 
 

80% 100% 

  Кодекс на труда; 
Закон за държавния 
служител 

Изготвяне на нов Ко-
лективен договор в 
Министерството на 
отбраната и Споразу-
мение относно предс-
тавителните и защит-
ните функции на син-
дикатите с оглед инте-

Юли - Декември 
2015 г. 

Съгласуване на 
интересите на 
Министерството 
на отбраната и 
синдикатите по 
въпросите на 
жизненото рав-
нище на цивилни-

0% 100% 
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ресите на цивилните 
служители по служеб-
но правоотношение 

те служители, 
добронамерено 
уреждане на въз-
никналите споро-
ве и предотвратя-
ване на трудовите 
конфликти. 

7. Активно и после-
дователно участие в 
европейската външ-
на политика и подго-
товка за поемане на 
ротационното пред-
седателство на съ-
вета на ес през вто-
рата половина  
на 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1. Актуали-
зиране/разра-ботване 
на стратегически до-
кументи в съответст-
вие с геостратеги-
ческите цели и прио-
ритети на българско-
то участие в Общата 
външна политика и 
политика на сигур-
ност/Обща политика 
за сигурност и отбра-
на на ЕС, включи-
телно гео-графския 
обхват на провежда-
ните операции и ми-
сии, с отчитане и 
прилагане на всеобх-
ватния подход. 

 
 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018, Европейска 
стратегия за сигурност, 
Концепция за бърз во-
енен отговор на ЕС, 
Стратегия за нацио-
нална сигурност на 
Република България, 
Национална отбрани-
телна стратегия, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., Доктрина 
на въоръжените сили 
на Република Бълга-
рия, 
План за развитие на 
въоръжените сили 

Сформиране на работ-
на група за разработ-
ване на План на Ми-
нистерството на отб-
раната по Общата по-
литика за сигурност и 
отбрана  на ЕС за 
председателството на 
Съвета на ЕС през  
2018 г. 

м. юни Организация на 
рабо-тата по пое-
мане на предсе-
дателството на 
Съвета на ЕС. 
 

20% 100 % 

 7.2.Развиване на по-
система-тично и дъл-
госрочно отбрани-
телно сътрудничест-
во в областта на отб-
рани-телните способ-
ности чрез максимал-
но използване на по-
тенциала и възмож-
ностите на инициати-

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18; Европейска 
стратегия за сигурност; 
Стратегия за нацио-
нална сигурност на 
Република България; 
Национална отбрани-

Задълбочаване на 
взаимодействието с 
Европейската агенция 
по отбрана в изграж-
дането на критични 
военни способности за 
въоръжените сили на 
Република България 
през 2015 г., чрез пъл-
но използване на екс-

Постоянен Използване на 
потенциала и 
възможностите на 
инициативата за 
обединяване и 
споделяне на спо-
собности и гаран-
тиране на достъпа 
до ключови за ЕС 
способности и 

10% 100% 
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вата за обединяване 
и споделяне на спо-
собности и гаранти-
ране на достъпа до 
ключови за ЕС спо-
собности и техноло-
гии. 

 
 
 

телна стратегия; 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., Доктрина 
на въоръжените сили 
на Република Бълга-
рия; 
План за развитие на 
въоръжените сили 

пертизата на Агенция-
та. 

технологии. 
 
 

 7.3. Участие на Ре-
публика България в 
Бойните групи на ЕС. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
20-18; Европейска 
стратегия за сигурност; 
Концепция за бърз во-
енен отговор на ЕС, 
Стратегия за нацио-
нална сигурност на 
Република България; 
Национална отбрани-
телна стратегия; 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., Доктрина 
на въоръжените сили 
на Република Бълга-
рия; 
План за развитие на 
въоръжените сили 

Анализиране на поуки-
те от предходните де-
журства на HELBROC 
и планиране на подго-
товката за следващото 
дежурство. 

Постоянен Планиране на 
подготовката за 
следващо дежур-
ство 

60% 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Заявяване участието 
на Република Бълга-
рия в Силите за бърз 
военен отговор на ЕС 
(EU Military Rapid 
Response - EUMRR) в 
периода 2016-2018 г. 

След искане на 
Военния секре-
тариат на ЕС 

март-май 2015 г. 

Заявяване учас-
тието на Републи-
ка България в Си-
лите за бърз вое-
нен отговор на 
ЕС. 

10% 100% 
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8. Развитие на спо-
собностите в рамки-
те на национална 
програма приета от 
Народното събра-
ние. Ефективно из-
ползване на съюзни, 
многостранни, реги-
онални и двустранни 
механизми за съв-
местно финансиране 
чрез многогодишни 
програми и при на-
маляване на зави-
симостите от страни 
извън НАТО и ЕС. 

8.1.  Дефини-ране на 
портфолио от проек-
ти за постигане на 
способностите и въ-
веж-дане на проектно 
управление по моде-
ла PRINCE II. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018 г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г. 

Въвеждане на проект-
ното управление по 
метода PRINCE II в 
министерството на от-
браната, функциони-
ране на Борд за уп-
равление на портфо-
лио от проекти. 
 
 
 
 
 

постоянен Управление на 
проектите в Ми-
нистерството на 
отбраната по ме-
тода PRINCE II. 

20% 100% 

 8.2. Стартира-не на 
деветте приоритетни 
инвестиционни про-
екта, заявени в Наци-
оналната програма 
„България в НАТО и в 
европейската отбра-
на – 2020“. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018 г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г.,  План за раз-
витие на въоръжените 
сили. 

Изработване и прие-
мане на необходимите 
документи за старти-
ране на проектите от 
Националната програ-
ма „България в НАТО и 
в европейската отбра-
на – 2020“. 

април 2015 Наличие на доку-
менти за старти-
ране на проекти-
те. 

10% 40% 

  
. 

 
 

Изпълнение на проект 
за модернизация 
„Изграждане на бата-
льонна бойна група от 
състава на механизи-
рана бригада”. 

Постоянен Придобиване на 
нови способности. 
Модернизация на 
техниката и въо-
ръжението. 

0% 100% 
(на 

деѝностит
е с осигу-
рено фи-
нансира-

не) 

   Изграждане и под-
дръжка на мрежа от 
центрове за данни на 

Декември 2015 г. Завършване изг-
раждането на ми-
нимален функци-

10% 60% 
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основата на облачните 
технологии. 

ониращ сегмент 
от единната мре-
жова среда. 

   Развитие на информа-
ционните системи и 
разширяване на обхва-
та на мрежовата инф-
раструктура. 
 

Декември 2015 г. Завършване изг-
раждането на ми-
нимален функци-
ониращ сегмент 
от единната мре-
жова среда 

40% 70% 

   Увеличаване на броя 
на базо-вите комуника-
ционни и инфор-
мационни услуги 
 

Декември 2015 г. Завършване изг-
раждането на ми-
нимален функци-
ониращ сегмент 
от единната мре-
жова среда 

40% 80% 

   Изграждане и поддър-
жане на център за 
наблюдение, анализ, 
реагиране и възстано-
вяване на КИС 
 

Декември 2015 г. Развитие на ав-
томатизираната 
информационна 
система и адапта-
ция на полевите 
системи за управ-
ление в рамките 
на федерираната 
мрежа за управ-
ление на мисиите 
на НАТО 

10 % 40 % 

   Придобиване на модул 
за комуникационна и 
информационна под-
дръжка в съвместен 
проект с НАТО 

Декември 2015 г. Изпълнение на 
изискванията за 
привеждане на 
модула в състоя-
ние на пълни опе-
ративни способ-
ности 

30 % 60 % 

   Технологично актуали-
зиране на навигацион-
ните и сензорни систе-
ми, следвайки тенден-
циите за развитие в 
НАТО и ЕС. 

Декември 2015 г. Модернизирани 
навигационните и 
сензорни системи, 
съгласно тенден-
циите за развитие 
в НАТО и ЕС. 

20 % 30 % 
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 8.3. Присъеди няване 
(афи-лииране) на на-
ционални формиро-
ва-ния към струк-
турата на силите на 
НАТО. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Р Бълга-
рия за периода 2014-
2018, 
Указания на министъра 
на отбраната по отб-
ранителната политика 
2015-2018 г., План за 
развитие на въоръже-
ните сили 

Изготвяне  на военна 
оценка и препоръки за 
възможностите за 
афилиране на форми-
рования от Сухопътни 
войски към структури 
на НАТО. 

Септември 
2015 г. 

Повишаване на 
доверието и си-
гурността в регио-
нален мащаб 

10% 100% 

  
 
 
 
 
 
 

 Присъединяване 
(афилииране) на наци-
онални формирования 
към структурата на си-
лите на НАТО. 

До края на 2015 
г. 

Повишаване на 
нивото на опера-
тивната съвмес-
тимост. 

10% 100% 

 8.4. По-активно из-
ползване на възмож-
ностите на агенциите 
на НАТО и на Евро-
пейската агенция по 
отбрана в процеса на 
реализиране на ин-
вестиционните проек-
ти. 

Програма на правител-
ството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018 г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., План за разви-
тие на въоръжените 
сили 

Координация на дей-
ностите за реализира-
не на проектите с учас-
тието на агенциите на 
НАТО и на Европейс-
ката агенция по отбра-
на. 

постоянен Подписване на 
споразумения и 
реализиране на 
доставки и пре-
доставяне на ус-
луги 

10 % 100 % 

 8.5. Развитие на ин-
фра-структурата на 
отбраната съобразно 
финансовите въз-
можности на бюджета 
на Министер-ството 
на отбраната и чрез 
използване на Прог-
рамата за инвестиции 

Програмата на прави-
телството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., План за разви-

Организиране и реали-
зиране на национално 
участие в проекти по 
Програмата на НАТО 
за инвестиции в сигур-
ността (NSIP). 

Октомври 2015 г. Завършване на 5 
инфраструктурни 
проекта по NSIP. 

25 % 100 % 
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в сигурността на НА-
ТО 

тие на въоръжените 
сили 

 8.6. 
Използване възмож-
ности-те на между-
народното сътрудни-
чество и на програ-
мите на правителст-
вото на САЩ за под-
помагане в областта 
на сигурността за ре-
ализация на проекти 
от споделен интерес 
със съюзниците 

Програмата на прави-
телството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., План за разви-
тие на въоръжените 
сили. 

Стартиране на приори-
тетните инвестиционни 
проекти, касаещи Су-
хопътни войски по из-
ползване на програма-
та FMF, инициативата 
„Интелигентна отбра-
на” на НАТО и „Обеди-
няване и споделяне на 
способности” на ЕС. 
 

Постоянен Придобиване на 
отбранителни 
продукти. 

0% 100% 

  Стратегия за нацио-
нална сигурност, На-
ционална отбранител-
на стратегия, Бяла кни-
га за отбраната и въо-
ръжените сили. 

Координиране и учас-
тие в работата на 
формати към ООН, 
ОССЕ, НАТО и ЕС по 
контрола на въоръже-
нията, разоръжаването 
и неразпространението 
и участие в подготов-
ката на национални 
позиции. 

Постоянен Реализиране на 
националните 
приоритети в 
сферата на не-
разпространение-
то, разоръжаване-
то и контрола на 
въоръженията и 
изпълнение на 
задълженията а 
Република Бълга-
рия по междуна-
родни договори и 
споразумения. 

0 % 100 % 

   Подготовка на Годиш-
ни доклади и деклара-
ции и участие в рабо-
тата и в  инспекции в 
изпълнение на анга-
жиментите на Репуб-
лика България към 
Международни органи-
зации, международно-
правни инструменти и 
режими. 

Постоянен Изпълнение на 
задълженията на 
Република Бълга-
рия във връзка с 
членството й в 
международни 
организации, 
международноп-
равни инструмен-
ти и режими. 

0 % 100 % 
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   Изпълнение на анга-
жиментите на Минис-
терството на отбрана-
та по Документа за 
мерките за укрепване 
на доверието в сигур-
ността във военномор-
ската област в Черно 
море. 

Постоянен Принос към си-
гурността и воен-
ната стабилност в 
Черноморския 
регион. 

0% 100 % 

  Програмата на прави-
телството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., План за разви-
тие на въоръжените 
сили. 

Изграждане на Център 
с база данни за проти-
воминна борба. 

До края на 2015 
г. 

Повишаване на 
ефективността на 
противоминните 
операции. 

0% 100% 

 
 
 
 
 

  Придобиване на мало-
магнитни водолазни 
апарати със затворен 
цикъл и инструменти. 

През годината Изграждане  и 
поддържане на 
способности. 

5% 100% 

   Осъществяване на ин-
тегрирана логистична 
поддръжка на система 
за наблюдение "Ек-
ран". 
 

През 2015 г. Поддържане на 
системата за наб-
людение на ВМС 
"Екран" в изправ-
ност. 

50% 100% 

   Модернизация на на-
вигационни системи на 
кораби от Военноморс-
ките сили. 
 

През годината Подобряване на 
точността и  конт-
рола на корабоп-
лаването. 

0% 100% 

   Изграждане на инфор-
мационна система, ко-
ято да интегрира в се-

Декември 
2015 

Усъвършенстване 
на елемент от 
системата за ко-

0% 100 % 
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бе си информацията от 
вече изградените КИС 
на трите вида въоръ-
жени сили за създава-
не и разпространение 
на Обща оперативна 
картина. По инвести-
ционен проект №11 от 
Инвестиционeн План-
програма на МО до 
2020 г. 
 

мандване и уп-
равление на съв-
местните сили от 
въоръжените сили 
на Република 
България. 

 8.7.Освобож-даване 
от излишните за Ми-
нистерството на отб-
раната недвижими 
имоти и движими ве-
щи в интерес на отб-
раната. 

Програмата на прави-
телството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., План за разви-
тие на въоръжените 
сили. 
 

Обобщаване на списъ-
ци на излишните оръ-
жия, боеприпаси, 
взривни вещества и 
пиротехнически изде-
лия. 

Постоянен Освобождаване 
на военните фор-
мирования от 
Българската ар-
мия от изпълне-
ние на несвойст-
вени задачи по 
охрана и съхра-
нение на излишни 
материални сред-
ства. Освобожда-
ване на финансов 
ресурс. 

40% 60% 

   Ратификация на Ме-
морандум за разбира-
телство между ОССЕ и 
Правителството на Ре-
публика България от-
носно унищожаване на 
излишни за българска-
та армия горива и 
окислители. 
 

До края на 2015 
г. 

Приемане на за-
кон за ратифика-
ция. 

0 % 100 % 

  Стратегия за нацио-
нална сигурност, На-
ционална отбранител-
на стратегия,Бяла кни-
га за отбраната и въо-

Принос към изготвяне-
то на Национален план 
по Конвенцията за ка-
сетъчните боеприпаси 
и реализиране на про-

Постоянен Реализиране на 
интересите на 
Министерството 
на отбраната за 
изпълнение на 

30% 60% 
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ръжените сили. ект за унищожаване на 
касетъчни боеприпаси 
собственост на Бъл-
гарската армия. 
 

Плана за унищо-
жаване на излиш-
ни боеприпаси. 

  Програмата на прави-
телството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018г., Указания 
на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., План за разви-
тие на въоръжените 
сили. 
 

Унищожаване на из-
лишни касетъчни бо-
еприпаси. 

Януари -
декември 2015 

Реализиране на 
икономии от ре-
сурси за охрана и 
поддръжка. 

0% 100 % 

   Унищожаване на из-
лишни специални го-
рива и окислители. 

Януари -
декември 2015 

Реализиране на 
икономии от ре-
сурси за съхране-
ние и намаляване 
на риска от въз-
никване на инци-
денти и замърся-
ване на околната 
среда. 
 

20% 100% 

  Стратегия за нацио-
нална сигурност, На-
ционална отбранител-
на стратегия,Бяла кни-
га за отбраната и въо-
ръжените сили. 
 

Координиране на про-
ект към ОССЕ за уни-
щожаване на излишни 
за Българската армия 
ракетни горива и окис-
лители. 

Декември 2015 г. Реализиране на 
интересите на МО 
за освобождаване 
от 
излишни за Бъл-
гарската армия 
ракетни горива и 
окислители. 

50% 100% 

  Програмата на прави-
телството за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014-2018г., Указания 

Редуциране  обема  на 
собствеността, в рам-
ките на необходимото 
за изпълнение на фун-
кциите и задачите на 

Постоянен Изготвени и прие-
ти решения на 
Министерски съ-
вет за безвъзмез-
дно предоставяне 

0% 100% 
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на министъра на отб-
раната по отбранител-
ната политика 2015-
2018 г., План за разви-
тие на въоръжените 
сили. 
 

Министерството на 
отбраната и Българс-
ката армия. 

на   имоти в уп-
равление на Ми-
нистерство на от-
браната. 

   Организиране на про-
цедури за продажба на 
имоти от жилищния 
фонд на Министерст-
вото на отбраната с 
отпаднала необходи-
мост за Министерство-
то на отбраната  и 
Българската армия. 

Постоянен Стартиране на  
процедури за 
продажба на 285 
имота от жилищ-
ния фонд на Ми-
нистерството на 
отбраната. 

0% 100% 

9. Законодателно 
уреждане на нацио-
налната координа-
ция на специалните 
служби. Активно 
развитие на полити-
ката на киберсигур-
ност-та. Пълноценно 
участие в политика-
та на партньорите от 
НАТО и ЕС в тази 
област. 

9.1. Развитие на спо-
собностите за кибе-
ротбрана чрез учас-
тие в инициативите 
„Интелигентна отбра-
на“ на НАТО и „Обе-
диняване и споделя-
не“ на ЕС. 

Програма на правител-
ство-то за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014 – 2018 г., Цели по 
способностите на НА-
ТО 2013. 

Разработване на мо-
дел за киберотбрана. 
Подпомагане дейнос-
тите по разработване 
на Национална страте-
гия по киберсигурност 
и 
и формирането на на-
ционален капацитет. 

Юни 2015 г. Изграждане на 
способности за 
киберотбрана в 
Министерството 
на отбраната. 

10 % 100 % 

   Стартиране на инвес-
тиционен проект „Ки-
бер защита“. 

Декември 2015 г. Придобиване на 
способност за га-
рантиране на ус-
тойчивостта на 
услугите в КИС 
при злонамерени 
действия в кибер 
пространството. 

10 % 100 % 

   Стартиране на проект 
„Национална система 
за управление на крип-
тографски материали в 

Септември 2015 
г. 

Придобиване на 
способност за га-
рантирано доста-
вяне на криптог-

10 % 100 % 
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електронен вид“ (BG 
EKMS). 

рафски материа-
ли. 

 9.2. Участие в учения 
на НАТО и ЕС, свър-
зани с киберсигурно-
стта и киберотбрана-
та. 

Програма на правител-
ство-то за стабилно 
развитие на Република 
България за периода 
2014 – 2018 г., Цели по 
способностите на НА-
ТО 2013. 

Участие в учение на 
НАТО Cyber Coalition 
2015“. 
 
 

Ноември 2015 г. Повишаване под-
готовката на еки-
па на Министерс-
твото на отбрана-
та при реагиране 
на кибер атаки. 

10 % 100 % 

   Участие в учение 
„CWIX 2015“. 

Юли 2015 г. Повишаване под-
готовката на еки-
па на Министерс-
твото на отбрана-
та  при реагиране 
на кибер атаки. 

10 % 100 % 

   Участие в учение по 
КИС „Combined 
Endeavour“. 

Август 2015г. Повишаване под-
готовката на еки-
па на Министерс-
твото на отбрана-
та  при реагиране 
на кибер атаки. 

10 % 100 % 

 
Указания за попълване: 
Колона 1 „Цели за 2015 г.” 
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2015 г., като ги номерирате. 
1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда. 
2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация. 
3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година. 
4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне на публични услуги. 
 
Колона 2 „Стратегически цели” 
В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2015 г. 
Стратегическата цел произтича от: 
- Програмата на правителството 
- Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация 
- Тригодишната бюджетна прогноза 
 
Колона 3 „Стратегически документи” 
В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2. 
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Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите. 
 
Колона 4 „Дейности” 
В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2015 г. 
 
Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2015 г. Всяка от целите за 2015 г. може да бъде постигната чрез една или повече 
дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира 
отражение в работните планове на служителите. 
 
Колона 5 „Срок” 
В колона 5 посочете месеца на 2015 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност. 
 
Колона 6 „Очакван резултат” 
В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност. 
Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата ад-
министрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др. 
 
Колона 7 „Индикатор за изпълнение” 
В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др. 
 
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, из-
разена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%. 
Индикаторът за изпълнение се състои от: 
1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности. 
2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейности. 
 
Имена и длъжност на попълващия: 
 
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необхо-
димост добавете нови редове в таблицата. 


