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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет за изпълнение на целите за 2014 г. 
 

Наименование на администрацията:     Министерство на отбраната 
 

1 2 3 4 5 

Цели за 2014 
г. 

Дейности  Резултат Индикатор за из-
пълнение 

Индикатор за  
самооценка  
1. напълно  
постигната цел 
 /100%/ 
2. задоволително  
постигната цел  
/50 и над 50 %/ 
3. незадоволително  
постигната цел  
/ под 50 %/ И
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Преглед на 
структурата 
на въоръ-
жените сили. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

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

От служебното правителство с 
решение № 690/03.10.2014 г. на 
Министерския съвет беше одоб-
рена „Национална програма 
„България в НАТО и в Европейс-
ката отбрана“, но не е разглеж-
дана от Народно събрание. 

Изграждане на отбранителни способ-
ности, адекватни на средата за сигур-
ност. 

100 % 0 % незадоволително постигната цел 
 
През 2015 г предстои да бъде 
разработена „Програма за разви-
тие на отбранителните способ-
ности на Въоръжените сили до 
2020 г“, която да бъде внесена в 
Народното събрание. 

Разработване на нов План за 
развитие на въоръжените сили 
 
 
 
 
 

Изграждане на въоръжени сили с ба-
лансирани способности по всички ком-
поненти, с подходящи организация, 
въоръжение, подготовка. 
 
 
През 2014 г.продължи изпълнението на 

100 % 0% незадоволително  
постигната цел  
 
План за развитие на въоръжените 
сили  ще бъде разработен през 
2015 г, след приемането на Прог-
рама за развитие на въоръжените 
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Плана за развитие на въоръжените си-
ли, приет с ПМС №333/2010 г. 
 
С Постановление на Министерския съ-
вет № 5 от 21 януари 2014 г. бяха вне-
сени изменения в Плана за развитие на 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария, както следва: 
- в Сухопътни войски трансформацията 
на бригада „Специални сили“ в полк 
беше отменена и формированието за-
пази статута си.  
 - С оглед нарастване на силите за 
оказване на помощ на населението при 
бедствия в северозападния регион бе-
ше сформиран 10-ти отделен механи-
зиран батальон, дислоциран във Вра-
ца. 
- във Военновъздушните сили, за прео-
доляване на възможен дефицит от 
способности, бяха запазени част от 
предвидените в Плана за развитие на 
въоръжените сили за снемане от въо-
ръжение бойни самолети Миг-21 и СУ-
25, до придобиване на нов тип много-
функционален боен самолет. 
- запазени бяха способностите на бри-
гада „Логистика“ и „Центъра за осигу-
ряване“ от състава на Съвместното 
командване на силите, поради забавя-
не на утилизацията на излишните и 
негодни боеприпаси и затруднения при 
освобождаване от ненужните боепри-
паси. 
Като цяло, не беше разработен нов 
План за развитие на Въоръжените си-
ли. 

сили до 2020”. 
 
 

 Провеждане на преглед на струк-
турата и отбранителните способ-
ности на въоръжените сили  
 
 
 

Изграждане на отбранителни способ-
ности, адекватни на средата за сигур-
ност 
 
 
 

100 % 80 % задоволително постигната цел  
Прегледът на структурата на въо-
ръжените сили стартира през яну-
ари 2014 г.,в изпълнение на запо-
вед на министъра на отбраната  
ОХ-848 
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/16.12.2013г.. (изм. с МЗ №ОХ-
405/11.06.2014 г.). 
 

С оглед доразвиване на резулта-
тите от Прегледа на структурата 
на силите, със заповед на минис-
търа на отбраната №ОХ-
794/30.10.2014 г.,  
беше иницииран Преглед на отб-
ранителните способности. 
Резултатите от прегледа, след 
тяхното обобщаване и системати-
зиране, ще бъдат използвани при 
изготвянето на “Програма за раз-
витие на отбранителните способ-
ности на Въоръжените сили до 
2020”. 

Изгражда-не 
и раз-витие 
на отбрани-
телни спо-
собности 

Системна работа по създаване 
на боеспособни маневрени фор-
мирования за участие в операции 
и осигуряване принос към колек-
тивната отбрана.  
 
. 
 

Сертифицирани са две батальонни 
бойни групи 
 
През юни 2014 г. беше сертифицирана 
4-та батальонна бойна група от съста-
ва на 61-ва механизирана бригада. 
 
През октомври 2014 г. беше сертифи-
цирана 5-та батальонна бойна група от 
състава на 2-ра механизирана бригада. 

100 % 100% напълно постигната цел 
 

 
Батальонните бойни групи са  
сертифицирани с редица ограни-
чения в оперативната съвмести-
мост и в готовността си за бойно 
използване, причинени от лошото 
състояние на въоръжението и 
техниката и изоставане в плано-
вете за модернизация, превъоръ-
жаване и придобиване на модер-
на екипировка и оборудване, по-
ради липса на финансови средст-
ва. 

Поддържане и повишаване ниво-
то на летателната подготовка.  
 

Поддържане и подготовка на 
декларирани формирования 
„Авиационни сили с нарастваща 
степен на бойна готовност”. 
 
 

Поддържане и подготовка на 
декларирани формирования „Си-
ли за развръщане с нарастваща 
степен на бойна готовност” 

Осигуряване на подготвен летателен 
състав.  
 
 
 
   
 
 

 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

86% 
 
 
 
 
 
 

100% 

  
 
 
 задоволително постигната цел 
       
 
 
 
 

 напълно постигната цел 
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Поддържане и подобряване на 
способностите за контрол на ко-
рабоплаване и осигуряване на 
морските комуникации, 

Ефективен контрол на корабоплаване-
то и осигуряване, защита на  морските 
комуникации. 

100% 100% напълно постигната цел 

Планиране,организиране и про-
веждане на международни уче-
ния и тренировки. 
 

По-големите 
многонационални учения и съв-
местни подготовки с българско 
участие през 2014 г. са: 
 

 компютърно подпомагано 
учение VIKING 14, проведено от 
31.03.2014 г. до 11.04.2014 г., 
с участието на Швеция, България 
(във ВА „Г. С. Раковски”), Ирлан-
дия, Сърбия и Грузия 

 Тренировка на европейс-
ката военно-транспортна авиа-
ция, проведена в България с 
участието на десет европейски 
държави и сили и средства от 
състава на Министерството на 
отбраната и Българската армия в 
периода 15.06.- 27.06.2014 г, 

 Съвместно учение БРИЗ 
2014/BREEZE 2014, проведено 
на 09.07.2014 г. и на 11.07.2014г. 
със сили и средства от Военно-
морските и Военновъздушните 
сили на България, САЩ, Румъ-
ния, Турция, Гърция и Италия. 

 Съвместна летателна 
тренировка ТРАКИЙСКИ ОРЕЛ 
2014, проведена от 10.08.2014 г. 
до 12.09.2014 г. със сили и сред-
ства от състава на Военновъз-
душните сили на България и 
САЩ. 

 Съвместна ротационна 
подготовка/учение SABER 

Принос към колективната сигурност и 
отбрана 
 
 
Увеличаване на броя на проведените  
международни и национални учения и 
тренировки. 
 
 
 
. 

100 % 94% 
 
 

задоволителна постигната цел 
 
 
 От планираните 250 учения бяха 
проведени 236 учения, в това 
число 71 международни учения и 
подготовки.  
През 2014 г. се наблюдава пови-
шение с 6,8% на броя на реално 
проведените учения спрямо 
2013г., както и повишение с 54 % 
 на проведените международни 
учения и съвместни подготовки. 
Този ръст се дължи преди всичко 
на българо-американските учения 
и подготовки, финансовата тежест 
на които се поема почти изцяло от 
САЩ. 
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JUNCTION, проведена от 
23.08.2014 г. до 17.09.2014 г. в 
тренировъчния център на силите 
на САЩ в Европа в Хоенфелс, 
Германия с участието на Сухо-
пътните войски на САЩ в Евро-
па, представители на още 14 
държави и сили и средства от 
състава на Сухопътните войски и 
Военновъздушните сили на Ре-
публика България 

 Военно учение на ЕС по 
управление при кризи “MILEX 14” 
(12÷23.05.2014 г.); 

 Съвместно българо-
румънско учение BLUE BRIDGE – 
2014  със сили и средства от със-
тава на Военновъздушните сили 
на България и Румъния, което се 
проведе на 16.09.2014 г. и на 
07.10.2014 г. 

 Съвместна тренировка 
RAMSTEIN GUARD 8 сили и 
средства за противовъздушна 
отбрана, от състава на Военно-
въздушните сили на Италия и 
България, проведена в периода 
от 22.09.2014 г. до 03.10.2014г. 

 Съвместна ротационна 
подготовка/учение COMBINED 
RESOLVE III с участието на Су-
хопътните войски на САЩ в Ев-
ропа и сили и средства от Воен-
новъздушните сили на България, 
проведена в периода от 
16.10.2014г. до 13.11.2014г. 

 Разпределено КПКЩУ на 
страните от Югоизточна Европа 
„SEESIM 14” (22÷26.09.2014 г.) 

 Планиране,организиране и про-
веждане на национални учения и 
тренировки, включително . и 

Развитие на способностите за провеж-
дане на съвместни операции. 
Подобряване на междуведомствената 

100 % 100 % напълно постигната цел 
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междуведомствени. 
 
През 2014 г. се проведоха след-
ните съвместни, учения и трени-
ровки: 

 Съвместно учение ЩИТ-
2014 . за противодействие на те-
роризма под ръководството на 
МВР с участието на сили и сред-
ства от състава на Военновъз-
душните сили, което се прове-
де.на 30.05.2014 г 

 Тактическо учение МИ-
РЕН СТРАЖ  на Сухопътни войс-
ки за национална сертификация 
на 4-та батальонна бойна група с 
участието на сили и средства от 
състава на Военновъздушните 
сили,продено в периода от 
05.06.2014 г. до 12.06.2014 г. 

 Тактическо учение ЧЕР-
НО МОРЕ 2014 на Военноморс-
ките сили с участието на сили и 
средства от състава на Военно-
въздушните сили , което се про-
ведена 05.06.2014 г. 

 Учение по АВАРИЙНО-
СПАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ. на 
летище Пловдив с участието на 
сили от МВР, Центъра за спешна 
медицинска помощ - Пловдив и 
сили и средства от състава на 
Военновъздушните сили, което 
се проведе на 17.09.2014 г. 

координация. 
Увеличаване на броя на националните 
учения.  

 Разработване на  Програма за 
подготовка и учения на въоръже-
ните сили на Република Бълга-
рия за периода 2014-2016 г. и 
синхронизирането й с NATO 
MTEP (Military Training & Exercise 
Programme) 
 

Увеличаване на участието на въоръ-
жените сили в учения и тренировки със 
съюзниците от НАТО.  
 

Изготвен е единен план с учения на 
българска територия и участие в уче-
ния извън страната, включително с из-
ползване на съвместните съоръжения. 
По този начин ученията на българските 

100 % 90 % задоволително  постигната цел 
 

През 2015г. Програмата предстои 
да бъде утвърдена от Началника 
на отбраната. 
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 ВС ще бъдат интегрирани в плановете 
за учения на НАТО и ЕС. 

Подготовка и поддържане в го-
товност на модулни формирова-
ния от видовете въоръжени сили 
за подпомагане на населението 
при природни бедствия, промиш-
лени аварии и екологични катас-
трофи 

През 2014 г.общо 95 модулни форми-
рования за овладяване и/или преодо-
ляване на последствия от бедствия 
поддържаха постоянна готовност и 
провеждаха операции за оказване на 
помощ на населението.  
От въоръжените сили бяха проведени 
общо 167 операции в подкрепа на на-
селението. В тях участваха около 1771 
военнослужещи и 443 единици техника.  
Изразходваните финансови средства 
са в размер на 527 596,74 лв., които 
бяха възстановени в бюджета на Ми-
нистерството на отбраната от Между-
ведомствената комисия за възстановя-
ване и подпомагане към Министерски 
съвет. 
 

Продължава  изпълнението от Военно-
въздушните сили на специални полети 
за транспортиране на медицински еки-
пи, органи и пациенти за транспланта-
ция, болни и пострадали. През 2014 г. 
са изпълнени четири такива задачи. 

100 % 100% напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие на специалисти от МО в 
учения по киберотбрана на НАТО 
и Командването на въоръжените 
сили на САЩ  в Европа.  
 

Специалисти на Министерството 
на отбраната участваха в  много-
национални учения по кибер за-
щита; ученията на НАТО 
Cyber Coalition 2014  Coalition 
Warrior  Interoperability Exercise, 
Examination, Experimentation, Ex-
ploration” – „CWIX 2014; както и в 
учението на ЕС 
Cyber Europe 2014 г.и учението 
на  Командването на въоръжени-
те сили на САЩ в Евро-
па.Combined Endeavour 2014. 

Осигуряване на оперативни способнос-
ти за киберотбрана  
 
  

100 % 100 % напълно постигната цел  
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Разработване на ведомствени 
стратегически документи по ки-
бер -защита.  

Изготвяне на предложения за измене-
ние и допълнение на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и 
наредбите към закона 
Синхронизиране на нормативната 
уредба с директивите на НАТО и ЕС. 
 
 
 
 
Изпълнение на изискванията на ЦС 
E5308N 
 

Осигуряване на оперативни способнос-
ти за кибер отбрана 

100% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
30% 

незадоволително постигната цел 
 
Изпълнението на тази цел е об-
вързано с реализирането на  
инвестиционен проект – Кибер 
защита, което е забавено поради 
липса на финансови средства. 

Разработване на стратегически 
планове за действие на въоръ-
жените сили  
 
 
 
 
 

Използване на въоръжените сили по 
утвърдените мисии  
 
Планираните за разработване планове 
за действие на въоръжените сили/ опе-
ративни планове са разработени и 
приети. 

100 % 100 % напълно постигната цел  
 
 

Разработване на военновременен  
план на Министерството на отбра-
ната. 

В процес на разработване и актуализация 
са военновременните потребности и во-
енновременните задачи на търговските 
дружества. 
 
 

100% 50% задоволителна постигната цел 
 
Разработването на военновременен 
план на Министерството на отбра-
ната. продължава до края на 2015 г. 

Организиране разработването на 
военно-временните планове и 
оказване на методическа помощ  
на централната и териториална 
администрация.   

Организиране разработването на во-
енновременните планове на структури-
те на централната и териториална адми-
нистрация. 

100% 100% напълно постигната цел 

Водене на военен отчет на ре-
сурсите от резерва съгласно За-
кона за резерва на въоръжените 
сили.  

 Продължава комплектоването на 
формированията с необходимите ре-
сурси от резерва  

100 % 88% задоволително постигната цел 
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Водене на военен отчет на ре-
сурсите от запаса съгласно Зако-
на за резерва на въоръжените 
сили.  

Комплектуване на структурите по чл. 50 
от ЗОВС на Р България с необходими-
те ресурси от запаса. 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Организиране на рекламната 
кампания и административното 
осигуряване и обслужване на 
кандидатите. 

Набиране на кандидати за военна 
служба, за военно обучение и служба в 
резерва. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Координиране на разузнавател-
ния процес в Българската армия 
 
 
 
 

Утвърждаване на централизирания 
подход на ръководство на разузнава-
нето и подобряване на взаимодействи-
ето  
 
Повишена ефективност на работата на 
разузнавателните органи на въоръже-
ните сили 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Изграждане 
и развитие 
на отбрани-
телни спо-
собности-
поддръжка и 
осигуряване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Създаване на база данни за изг-
раждане на географска инфор-
мационна система на Българска-
та армия. 

Осигуряване с военно-географски ма-
териали и цифрови геопространствени 
данни на въоръжените сили на Репуб-
лика България, както и на въоръжените 
сили на страните-членки на НАТО. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Създаване,обновяване и издава-
не на държавни топографски кар-
ти за територията на страната. 
Геодезични и гравиметрични из-
мервания на точки от държавни-
те геодезически мрежи.  

Поддържане на геодезическата систе-
ма на територията на Република Бъл-
гария.  
Осигуряване на ведомства и организа-
ции с географска информация и циф-
рови данни. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Изработване на цифровата ор-
тофотокарта на територията на 
Република  България 

Обновяване на системата за иденти-
фикация на земеделските парцели 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Разработване на основни плани-
ращи документи за перспективно 
развитие на системите въоръже-

Разработени са технически специфи-
кации, анализи, становища, методики, 
тактико-технически задания, програми 

100 % 100 % напълно постигната цел 
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ние, техника, комуникационни и 
информационни системи, иму-
щества и материали, необходими 
за модернизацията на ВС и оси-
гуряване на възможността им за 
изпълнение на задачите. 

и други на въоръжение, техника и иму-
щества.  

Продължаване на изграждането 
на мрежово ориентирана  кому-
никационна и информационна 
система, позволяваща предоста-
вянето на необходимите услуги 
за осигуряване на системите за 
Командване, управление, кому-
никации, консултации и разузна-
ване (C4I) на Министерството на 
отбраната и Българската армия  

Завършване изграждането на минима-
лен функциониращ сегмент от единна-
та мрежова среда 

90% 60% задоволително постигната цел 
 Забавянето в изпълнението на 
тази цел е поради обжалване на 
резултатите от тръжните проце-
дури  и ненавременното сключва-
не на договори за изграждането и 
поддръжката на сегменти от ко-
муникационната и информацион-
ната система на МО и БА  

Технологично актуализиране на 
навигационните и сензорни 
системи, следвайки тенденциите 
за развитие в НАТО и ЕС 

Модернизирани навигационните и 
сензорни системи, съгласно 
тенденциите за развитие в НАТО и ЕС. 

100% 20% незадоволително постигната цел 
Изпълнението на целта е забаве-
но, поради недостатъчно финан-
сиране през 2014 г. 

Научноизследователска, научно-
приложна и опитно-
конструкторска работа в областта 
на въоръжението, системите С4I, 
военната техника и военно тех-
ническите имущества.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработване на научно – изследова-
телски теми, работни проекти, извърш-
ване на експертни оценки, военно-
икономически анализи на въоръжение, 
техника и имущества. 
 
 

  
Разработване на 39 проекти и изграж-
дане на Оптични кабелни линии и  ко-
муникационно-информационни възли 
по договаряне за развитие на стацио-
нарната КИС, от които към момента: 
 

13 оптични кабелни линии 
– с Акт 16 
15 оптични кабелни линии  – с Акт 15 
 4 оптични кабелни линии  са на етап 
изграждане  

100 % 
 
 
 
 
 

 
100% 

86 % 
 
 
 
 
 
 

100% 

задоволително постигната цел 
Неизпълнението на целта се дъл-
жи на нефинансиране работата по 
определени теми. 
 
 
 
напълно постигната цел  
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  2 оптични кабелни линии  са проекти-
рани с разрешение за строеж  
5 оптични кабелни линии  се проекти-
рат  

Дейности по линия на стандарти-
зацията. 
Актуализиране на базата данни в 
информационната система 
„СТАНДАРТ”; 
 

Организирани са ратификацията и 
одобряването на 91 стандартизацион-
ни документа на НАТО, прилагането на 
127 споразумения на НАТО по стан-
дартизация и потвърждаване прилага-
нето на 56 споразумения.  
Актуализирана е базата данни в ин-
формационната система „СТАНДАРТ”. 
Изготвени са национални отговори за 
ратификация на 71 Споразумения на 
НАТО по стандартизация и национални 
отговори за прилагането на 54 Спора-
зумения. 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Сертифициране и надзор на 60 
отбранителни продукти  
Сертифициране на 14 системи за 
управление на качеството (СУК), 
в съответствие с изискванията на 
съюзните публикации на НАТО   
 
Надзор на 41.системи за управ-
ление на качеството (СУК), в съ-
ответствие с изискванията на 
съюзните публикации на НАТО  

Осъществяване на контрол на качест-
вото и сертифициране на военна и 
специална продукция, имущества и 
други продукти, както и на системи за 
управление на качеството в съответст-
вие със стандартите и съюзните публи-
кации на НАТО и ЕС.  

100 % 100 % напълно постигната цел 

Сертификация на летателната 
годност на 26 военни въздухоп-
лавателни   
средства  
 
Сертификация на летателната 
годност на две  въздухоплава-
телни средства на МВР.  

Осигуряване на авиационна безопас-
ност и летателна годност на военните 
въздухоплавателни средства и на въз-
духоплавателните средства – собстве-
ност на МВР. 

100 % 
 
 
 
 
100% 

100 % 
 
 
 
 
67 %.  

напълно постигната цел  
 
 
 
 
задоволително постигната цел  
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Освобождаване на въоръжените 
сили от излишни логистични спо-
собности.  
 
 
 
 
 
 
Актуализиране на „План  за тър-
говска реализация и утилизация 
на боеприпаси 2012- 2015 г.“ 

Частично са освободени  военни фор-
мирования от БА от изпълнение на 
несвойствени задачи по охрана и съх-
ранение на излишни материални сред-
ства. Освободен е  незначителен фи-
нансов ресурс. 
 
 
 
Актуализиран е „План за търговска ре-
ализация и утилизация на боеприпаси 
2012-2015 г.“ 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 

незадоволително постигната цел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
напълно постигната цел 

Освобож-
даване на 
ведомството 
от излишна 
инфра-
структура и 
движими 
вещи с от-
паднала не-
обходи-мост 
за МО и БА. 
Снижава-не 
разхо-дите 
за поддръж-
ка и уве-
личаване на 
прихо-дите. 
 
 

Редуциране обема на собстве-
ността, в рамките на необходи-
мото за изпълнение на функции-
те и задачите на МО и БА. Нама-
ляване на бюджетните разходи 
за поддръжка на имотите с от-
паднала необходимост 

Приети са четири Решения на Минис-
терския съвет за безвъзмездно предос-
тавяне на имоти в управление на Ми-
нистерство на отбраната. 
Предоставени са 30 имота, от които 13 
имота на общини и 17 имота на ведом-
ства. 
Дадено съгласие за предоставянето на 
12 имота  по чл. 17, ал. 2 от ЗДС– чрез 
отнемане със заповед на областния 
управител. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Организиране на процедури за 
продажба чрез търг на недвижи-
ми имоти с отпаднала необходи-
мост за Министерството на отб-
раната и Българската армия 

В изпълнение на утвърдените от ми-
нистъра на отбраната Графици, през 
2014 г. са подготвени тръжни докумен-
ти за 111 имота. Очаквано бе да се от-
крият 100 процедури за продажба на 
недвижими имоти, но  бяха проведени-
те тръжни процедури само  за 64  имо-
ти.   

100 % 64% задоволително постигната цел 
 
Ненавременно приключване на 
съгласувателните процедури или 
несъгласуване на продажните 
процедури.  

Организиране на процедури за 
продажба на имоти от жилищния 
фонд на Министерството на отб-
раната с отпаднала необходи-
мост за Министерството на отб-
раната и Българската армия. 
 

Финализирани са три  процедури от 
2013 г., открити са четири процедури 
през 2014 г., от които една процедура е 
финализирана. 
 Общо 400 жилищни имоти са преми-
нали процедурите през 2014г.  
Постъпили са  приходи от продажби  в 

100% 100% напълно постигната цел 
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 размер на  530 058,81 лв.  

Управление, отчитане, оценка, 
преоценка и контрол на излишни-
те за МО движими вещи и разпо-
реждането им чрез стоковите 
борси или чрез комисионер 
(съгласно Закона за държавната 
собственост и подзаконовите ак-
тове по прилагането му) 
 

 

 Изготвени са 61 заповеди на министъ-
ра на отбраната за безвъзмездно пре-
доставяне/прехвърляне правото на 
собственост върху движими вещи - 
частна държавна собственост на юри-
дически лица на бюджетна издръжка на 
обща балансова стойност 355 156,73 
лева. 
 

Изготвени, подписани и предоставени 
за изпълнение на комисионера на Ми-
нистерството на отбраната са 271 ко-
мисионни договори и допълнителни 
поразумения към тях на обща стойност 
7 446 282,97 лева без ДДС 
 

Извършени са оценка и преоценка на 
повече от 16 500 номенклатури движи-
ми вещи с общо предназначение.  

100 % 100 % напълно постигната цел 
 

 
 

Подготовка на комисионни дого-
вори за реализация на боеприпа-
си, бойна и специална техника и 
резервни части за тях чрез коми-
сионер. 
Подготовка на комисионни дого-
вори за реализация на движими 
вещи с общо предназначение 
чрез стоковите борси. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализирани са приходи в бюджета на 
Министерство на отбраната 
 

 Изготвени са 35 комисионни 
договори за продажба на оръжия, бо-
еприпаси, взривни вещест-
ва,пиротехнически средства, бойна и 
специална техника и резервни части за 
тях /продукти, свързани с отбраната/ на 
обща стойност 5 304 608, 81 лева без 
ДДС. 
 Изготвени 236 комисионни до-
говори и допълнителни споразумения 
към тях за продажба на движими вещи 
с общо предназначение на Стоковата 
борса на обща стойност 2 141 674,97 
лева без ДДС. 

100% 100% напълно постигната цел 
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Модерни-
зация и ин-
вестиции в 
отбраната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Въвеждане на механизъм за уп-
равление на проекти в контроли-
рана среда“ (Projects in Controlled 
Environments - PRINCE2) 

По-ефективно ресурсно управление на 
инвестиционните проекти в отбраната 

 100% напълно постигната цел  

Разработване и приемане на 
Програма за превъоръжаване и 
модернизация на 
Въоръжените сили до 2020 г. 

 100 % 0 % незадоволително постигната цел 
 

Програма за развитие на отбрани-
телните способности на Въоръ-
жените сили до 2020 г. ще бъде 
разработена през 2015 г.  

Продължаване реализирането на 
инвестиционните проекти от Ин-
вестиционния план-програма до 
приемане на Програма за превъ-
оръжа-ване и модернизация на 
въоръжените сили  до 2020 г. 

Координиране  и реализиране на ин-
вестиционните проекти съобразно фи-
нансирането за 2014 г. 

100 % 7% незадоволително постигната цел 
 

Поради  недостатъчното финан-
сиране през 2014 г., бяха извър-
шени ограничени дейности по 
стартирани инвестиционни проек-
ти. 

Максимално използване на въз-
можностите, предоставяни от 
програмата на правителството на 
САЩ за подпомагане на сигур-
ността и отбраната (FMS,FMF) за 
придобиване на нови отбрани-
телни способности. 

Изразходването на средствата по 
Програма FMF през 2014 година беше 
обвързано с придобиване и поддържа-
не на отбранителни способности, в 
подкрепа на изпълнението на мисиите 
на ВС и за участие в съюзни и коали-
ционни операции.  

100 % 100 % напълно постигната цел 
 
В различна степен на изпълнение 
се намират 33 договора, финан-
сирани по Програма FMF. 

Реализиране на инвестиционен 
проект – Кибер защита. 
 

Създадени са интегрирани проектни 
екипи и са изготвени необходимите до-
кументи. 

100 % 40 % 
 
 

незадоволително постигната цел 

Функциониране на индустриален 
форум за диалог, непосредстве-
но взаимодействие и стабилни 
партньорски отношения в инте-
рес на отбраната с индустрията и 
научноизследователската общ-
ност. 

Повишаване прозрачността и ефикас-
ността на инвестициите в отбраната.  
 
Проведен индустриален ден и индуст-
риален форум. 

100 % 100 % 
 
 
 
 
 
 

напълно постигната цел 

Подпомагане участието на пред-
ставители на българската отбра-
нителна индустрия в дейности на 
НАТО и ЕС.  

В сътрудничество с Министерство на 
икономиката и сдружение „Българска 
отбранителна индустрия“, 
представители на отбранителната ин-
дустрия бяха ангажирани в заседания-
та на междуправителствени комисии за 

100 % 100 % напълно постигната цел 
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търговско-икономическо и научно-
техническо сътрудничество, с цел тър-
сене на нови възможности за бизнес и 
износ. 

Организиране на национално 
участие в проекти и програми на 
ЕАО.  

Подпомагане на националното участие 
в работни органи по  проекти и програ-
ми на ЕАО.  

100 % 100 % напълно постигната цел 

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

Завършени са 10 инфраструктурни 
обекта, които НАТО е приела и за които 
е извършен финансов одит. 
 

Създадени са условия за реализиране 
на националните интереси и изгражда-
не на инфраструктурни обекти на НАТО 
на територията на страната.  

100 % 100 % напълно постигната цел 

Извършване на анализи на Го-
дишните финансови отчети /ГФО/ 
на едноличните търговски дру-
жества  /ЕТД/ за 2013г. 
Извършване на анализи на из-
пълнението на показателите на 
Бизнес-програмите на ЕТД за 
2013г 
  
Направен е избор на регистрира-
ни одитори на ЕТД за проверка и 
заверка на ГФО за 2014 г. 

Отговорно управление на държавното 
участие в търговските дружества, в ко-
ито министърът на отбраната упражня-
ва правата на собственост в капитала  
През отчетната 2013 г. с отрицателен 
финансов резултат са приключили 4 
дружества, а с положителен – 8 дру-
жества. Едноличните търговски дру-
жества, приключили с печалба, са 
внесли дължимия дивидент за държа-
вата в размер на 252 609 лева в зако-
ноустановените срокове. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Преструктуриране на търговските 
дружества от системата на Ми-
нистерството на отбраната 

През 2014 г. не е извършено преструк-
туриране на търговските дружества, не 
са апортирани имоти, не е увеличаван 
или намаляван капитала; 
 

С Протокол РД-36-19/18.06.2014 г. е 
прекратена дейността на Диагностич-
но-консултативен център „Здраве 2000“ 
ЕООД, Стара Загора и е назначен лик-
видатор на дружеството.  

100 % 40% незадоволително постигната цел  

Изготвяне на проекти на актове 
на Министерския съвет във връз-
ка с търговските дружества с 
държавно участие в капитала. 
 
 

Приети са: 

 Решение на Министерския съ-
вет № 730 от 24.10.2014г., с което се 
дава съгласие за продажба на недви-
жими имоти 6 апартаменти на „Интен-
дантско обслужване“  

100 % 100% напълно постигната цел 
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  Решение на Министерския съ-
вет № 732 от 24.10.2014г., с което МС 
дава съгласие за продажба на имоти  - 
2 сгради на ТЕРЕМ. 

Ефективни 
реформи, 
прилагане 
на модерни 
методи за 
ръковод-
ство, ме-
ниджмънт, 
командване 
и лидерство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нов Устройствен правилник на 
Министерство на отбраната 

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

100 % 100 % напълно постигната цел 
Устройственият правилник на Ми-
нистерството на отбраната е при-
ет с Постановление № 5 на МС от 
21.01.2014 г.  
(ДВ, Р. 8 от 28.01.2014 г. в сила от 
01.02.2014 г.) 

Управление на проекти в контро-
лирана среда“ (Projects in 
Controlled Environments - 
PRINCE2), въведено с МЗ № ОХ-
744/14.10.2014 г. 

С въвеждането на този механизъм се 
оптимизира реализацията на проектите 
за изграждане на оперативни способ-
ности от въоръжените сили и се рацио-
нализира разпределението на отговор-
ностите и организацията на взаимо-
действието между структурите, участ-
ващи в процеса на планиране, догова-
ряне и изпълнение 
 на целите на силите. 
 

Създаден е и функционира Борд за 
управление на портфолио от проекти 
като висш орган за стратегическо ръко-
водство на проектното управление. 

 100 % напълно постигната цел 

Поддържане на системата за 
разработване на доктринални и 
концептуални документи на въо-
ръжените 
сили. 
 
 
Разработване на поддържащите 
доктрини на ВС 

Ефективно функциониране на система-
та за разработване, съгласуване 
одобрение, въвеждане в практиката на 
доктрините на въоръжените сили. 
 
 
 
Разработени и утвърдени доктрини. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

„Доктрина за сухопътни опера-
ции” 

  100 % напълно постигната цел  

Доктрина за защита на войските 
и силите” 

  100 % напълно постигната цел 

Доктрина за придвижване и тран-
спортиране 

Да се предоставят основни насоки за 
планиране и осъществяване на прид-
вижването и транспортирането за ус-

100 % 100 % напълно постигната цел  
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пешно провеждане на военни опера-
ции. 

Доктрина за гражданско-военно 
сътрудничество 

 100 % 100 % напълно постигната цел   
 
 

Доктрина за специалните опера-
ции  

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

100 % 70 % 
 
 

задоволително постигната цел 
Доктрината в основната си част е 
разработенa, но ще бъде завър-
шена след приключване на Прег-
леда на отбранителните способ-
ности.  

Доктрина за Военната полиция  100 % 50 % задоволително постигната цел 
 
Срокът за  разработване на про-
ект на доктрината  е удължен до 
30 май 2015г. 

Правила за използване на сила 
от ВС на РБ. 

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

100 % 80 % задоволително постигната цел 
Изготвен е проект на документа. 
Към момента е в етап на вътреш-
новедомствено съгласуване.  

Доктрина за въздушни операции  
 

Постигане на съответствие с докумен-
тите на НАТО. 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Доктрина за медицинско осигуря-
ване 
 
 

Представя основни принципи и подхо-
ди за планиране, организиране, коор-
диниране и провеждане на дейностите 
по медицинското осигуряване при про-
веждане на самостоятелни или съв-
местни операции 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Разработване на Ръководство за 
провеждането на учения във ВС 
на Република България; 

Окончателният вариант на проект е 
минал съгласуване и е внесен за разг-
леждане от Съвета по отбранителни 
способности. 

100 % 90 % задоволително постигната цел 

Разработване на проект на кон-
цепция за моделиране и симула-
ции във ВС на Р. България 

Изготвен е първоначален вариант на 
концепцията. Предстои вътрешнове-
домственото съгласуване на проекта.  

 60 % задоволително постигната цел 
 

Разработване на приложни доку-
менти от трето ниво- стандарти 
за оборудване, сертифициране и 
функциониране на учебни поли-
гони, учебни центрове и стрел-
бища.  

Разработен е документ, регламенти-
ращ сертифицирането и функционира-
нето на учебни полигони, учебни цент-
рове и стрелбища. 

100 % 100 % напълно постигната цел 
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Изпълнение на проект на МО за 
„Изграждане на информационна 
система за предоставяне на пуб-
личен достъп до пространствени-
те данни и услуги на Министерс-
твото на отбраната”, финансиран 
по Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет” на ЕС. 

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

100 % 100 % напълно постигната цел за 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект за модернизиране и раз-
витие на автоматизираната ин-
формационна система „Докумен-
тооборот” към автоматизираната 
информационна система „Доку-
ментооборот” - уеб-базирана 
версия. 
 

Проект „Повишаване на квали-
фикацията на служители от ад-
министрацията на Министерство-
то на отбраната в курсове, моду-
ли и семинари в страната“. 

Подобряване административното обс-
лужване, оптимизиране на работните 
процеси в министерството, подобрява-
не обслужването на гражданите и биз-
неса. 
 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Оценяване на ефективността на 
дейността на администрацията 
на МО, чрез прилагане на Вът-
решни правила за анализ и оцен-
ка на ефективността на дейност-
та на администрацията.  
 
 
 
 
 
 
 

Повишаване на ефективността на дей-
ността на администрацията. 

100 % 100 % напълно постигната цел. 
През 2014 г. Инспекторатът на МО 
извърши проверки по оценка на 
ефективността на дейността на 
администрацията в дирекция 
„Вътрешен одит”, дирекция „Стра-
тегическо планиране” и дирекция 
„Финанси”. 
 

Министърът на отбраната утвърди 
предложената оценка за трите 
дирекции, както и предложените 
мерки за повишаване на ефектив-
ността в работата. 

Усъвър-
шенстване 
на законо-
дателната 
рамка в об-
ластта на 
отбра-ната и 

Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Република 
България.  

През 2014 г. Законът за изменение и 
допълнение на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария  беше разгледан и одобрен с 
Решение № 366 на Министерския съ-
вет от 04.06.2014 г.  
На 05.06.2014 г. одобреният законоп-

100 % 90 % напълно постигната цел 
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въоръже-
ните сили. 

роект беше внесен от Министерския 
съвет в 42-рото Народно събрание (№ 
402-01-27 от 05.06.2014 г.).  
На редовно заседание, проведено на 
12 юни 2014 г., Комисията по отбрана 
като водеща комисия обсъди и прие  
единодушно законопроекта. Поради 
прекратяването дейността на 42-рото 
Народно събрание обаче, законопроек-
тът не беше приет и се наложи отново 
да бъде разгледан и одобрен от Ми-
нистерския съвет.  
 

На 28.01.2015 г. ЗИД на ЗОВСРБ е раз-
гледан и одобрен от МС с РМС № 69 от 
2015 г. 

 

Закон за военното разузнаване.  Регламентиране на организацията, 
дейностите, задачите и функционира-
нето на разузнаването във ВС, уст-
ройството и ръководството на военното 
разузнаване. 

100 %  Подготвен е проект на Закон за 
военното разузнаване 

 Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за резерва на въо-
ръжените сили на Р България.  

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

100 % 0 % незадоволително постигната цел 
 

Подготовката на проект на ЗИД на 
Закона за резерва на въоръжени-
те сили на Р България беше от-
ложена до приключване на Прег-
леда на отбранителните способ-
ности през 2015 г.  

Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за военноинвали-
дите и военнопострадалите 
 
 
 
 
 
 
 
Разработване на Наредба № Н-
12/17.07.2014 г. на МО за усло-
вията и реда за предоставяне на 
финансова или материална по-

Регламентиране на социалния статус и 
здравното осигуряване на военноинва-
лидите и военно-пострадалите 
 
 
 
 
 
 

100 % 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 

напълно постигната цел 
ЗИД на Закона за военноинвали-
дите и военно-пострадалите 
одобрен на заседание на МС на 
17.05.2014 г. с РМС № 304 от 
19.05.2014 г., приет от НС, обн. ДВ 
бр. 54 от 1.07.2014 г., в сила от 
1.07.2014 г.. 
 
 
напълно постигната цел 
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мощ и за предоставяне на поме-
щения, и изпълнение на разпо-
редбите й . 

Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за военната поли-
ция 
 
 

Прецизно регламентиране на някои от 
дейностите по охрана и ескорт, употре-
ба на оръжие, полицейска регистрация, 
идентификация и др 
 
 
 
 

100 % 50 % задоволително постигната цел 
ЗИД на Закона за Военната поли-
ция е минал на междуведомстве-
но съгласуване и внесен за разг-
леждане в заседание на МС на 
26.03.2014 г. Разглеждането му е 
отложено  и е върнат обратно в 
МО 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Разработване на основни под-
нормативни документи, съгласно 
задълженията на министъра на 
отбраната по Закона за геодези-
ята и картографията 

Разработени и обнародвани  са: 
(ДВ. брой 97 от 25.11.2014 г)  
- Наредба № Н-6 за средномащабните 
и дребномащабните Държавни топог-
рафски карти; 
- Наредба № Н-7 за Държавната геоде-
зическа мрежа; 
- Наредба № Н-8 за мрежата от маг-
нитни станции на територията на Ре-
публика България; 
- Наредба № 9 за Държавната грави-
метрична мрежа.  

100 % 100 % напълно постигната цел 

Разработване и приемане на Ди-
ректива за привеждане на стра-
ната в готовност за работа във 
военно време. 
Разработване на указания за 
прилагане на Директивата. 
 

Ефективно функциониране на система-
та по отбранително-мобилизационна 
подготовка на страната. 

100 % 100 % напълно постигната цел  
 
Директивата е приета с Решение 
на МВС по отбранителна индуст-
рия и сигурност на доставките, 
внесена за приемане от Минис-
терския съвет но все още не е 
приета. 

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

Регламентиране на процедурата за 
категоризиране на имотите относно 
годността за настаняване. 

100 % 
 
 
 

90% 
 
 

задоволително постигната цел 
 
Проектът за изменение и допъл-
нение на Наредба № Н-22/2010 
год. е изготвен и предоставен в 
края на февруари, 2014 г. и пов-
торно, в началото на септември 
2014 г. за разглеждане и приема-
не от членовете на Съвета по от-
брана.  
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 Промяна на Наредба   № Н-10 от 
18.03.2011 г. 
за организацията 
и дейността на 
военните клубове 
и представителните обекти на 
Министерството на отбраната. 

 
 
 

 100 % напълно постигната цел  

Колектив-на, 
регио-нална 
и двустран-
на политика 
за  
реализиране 
на нацио-
налните 
приоритети 
в  
сигурността 
и отбраната 
и ангажи-
ментите на 
РБ в НАТО и 
ЕС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка на национални пози-
ции по разработване на докумен-
ти за срещите на Министрите на 
отбраната на НАТО и ЕС 
Координиране, подпомагане и 
участие в заседания на комитети 
и органи на НАТО и ЕС. 

Създадени са  условия за реализиране 
на националните интереси. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Участие в подготовката и про-
веждането на срещата на високо 
равнище на държавните глави на 
Алианса 

Създадени са  условия за реализиране 
на националните интереси. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Принос към работата на Между-
ведомствения съвет по участието 
на РБ в НАТО и ОПСО.  

Координиране, съгласуване и изготвя-
не на национални позиции по участие-
то на РБ в НАТО и ОПСО 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Официално откриване и дейнос-
ти за ускорена акредитация на 
Центъра за изследване, изграж-
дане и усъвършенстване на спо-
собности на НАТО за управление 
при кризи и реагиране при бедст-
вия, като международна органи-
зация. 
 

Утвърждаване на Центъра спомага за 
прилагането 
на всеобхватния подход и е един от 
проектите по инициативата на НАТО 
„Интелигентна отбрана”, по който Бъл-
гария има водеща роля.  
Проектът има важно значение в изг-
раждането и развитието на способнос-
ти както в национален, така и в между-
народен аспект. 

100 % 80% 
 

задоволително постигната цел 

Координиране на  българското 
участие в многонационални про-
екти по инициативата на НАТО за 
„Интелигентна отбрана” и иници-
ативата на ЕС за „Обединяване и 
споделяне на способности”  

Изграждане на необходимите способ-
ности чрез участие в многонационални 
проекти и споделяне на разходите 

100 % 100 % напълно постигната цел 
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Изпълнение на ролята на водеща 
страна в проекта „ Ролята на же-
ните в сигурността и отбраната“ в 
рамките на Инициативата на НА-
ТО „Интелигентна отбрана”, 
  

 Създаване на условия за координира-
не с останалите страни-участнички в 
проекта с цел постигане на конкретни 
резултати и разработване на Национа-
лен план за прилагане на Резолюция 
1325 на СС на ООН. 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Заемане на заявените длъжности 
в командната структура на НАТО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повишаване на ефективността от учас-
тието на български офицери в органи 
на НАТО.  

100 % 100 % напълно постигната цел 

Наредба № Н-5  от 13.05.2014 г. за 
подбор на военнослужещи и цивилни 
служители от Министерство на отбра-
ната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната  и от Бъл-
гарската армия за заемане на длъж-
ности  

 100 % напълно постигната цел  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сътрудничество и взаимодейст-
вие с разузнавателните структу-
ри на НАТО и ЕС. Активно учас-
тие в системите за обмен на ин-
формация в НАТО, ЕС и парт-
ньорските служби. 

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

Повишена способност на органите на 
СВИ да участват в провеждането на 
съвместни операции. 
 
Подобрено информационно осигурява-
не на борбата срещу тероризма и дру-
гите асиметрични рискове и заплахи. 

100 % 100 % 
 

напълно постигната цел  

Стратегическо сътрудничество 
със САЩ в рамките на Споразу-
мението между двете правителс-
тва за сътрудничество в областта 
на отбраната. 
 
 
 
 
 
 

Изграждане, функциониране и разви-
тие на съвместните съоръжения на те-
риторията на страната. 
 
Провеждане на съвместни българо-
американски подготовки и учения в 
страната и чужбина и оптимално из-
ползване на съвместните съоръжения, 
включително с участието на трети 
страни. 
 

100 % 
 
 
 
 
 
100 % 

100% 
 
 
 
 
 
100 % 

напълно постигната цел 
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Обмен на информация и поуки от прак-
тиката в областта на информационната 
сигурност и киберотбраната. 

Задълбочаване на контактите в 
областта на отбраната със стра-
ните от Югоизточна Европа 

Създаване на условия за реализиране 
на националните интереси 

100 % 100% напълно постигната цел  

Участие в подготовката и про-
веждането на 8-та Конференция 
на началниците на отбраната на 
Балканските страни 

Задълбочаване на контактите в об-
ластта на отбраната със страните от 
Балканския регион 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Изпълнение на ролята на водеща 
страна в проекта „Изграждане на 
интегритет“ в рамките на „ Про-
цеса на срещи на министрите на 
отбраната от Югоизточна Евро-
па“ 
и като водеща нация в Довери-
телния фонд на НАТО за изграж-
дане на интегритет. 

Повишаване капацитета на национално 
и регионално ниво за ефективно про-
тиводействие на корупционни практики. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Реализиране на проекта за изг-
раждане на мрежа на страните от 
Югоизточна Европа за подготов-
ка и учения (SEEETN) по Инициа-
тивата на началниците на отбра-
ната на страните от Югоизточна 
Европа 
 

Проектът SEEETN се реализира в съ-
ответствие с разработените и утвърде-
ни концепция, пътна карта и изследва-
не за приложимост.  
Очаква се проектът да заработи ефек-
тивно в края на 2016 г.  
Към момента, комуникационната инф-
раструктура е в процес на изграждане. 
 
Република България е поела ангажи-
мент да организира и проведе съответ-
ните учения, тестове и експерименти.  
 

Обсъжда се идеята за свързване на 
SEEETN към мрежата на НАТО за обу-
чение и подготовка. 

 75 % задоволително постигната цел 

 Ръководство на дейността на 
Службите на военните аташета. 

Провеждане на военно-
дипломатическа дейност и военното 
сътрудничество за реализиране на на-
ционалните приоритети в областта на 
отбраната и изпълнение на ангажимен-
тите на Р България в НАТО и ЕС. 

100 % 100 % напълно постигната цел  
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Участие в работата на формати 
към ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС по 
контрола на въоръженията, ра-
зоръжаването и неразпростране-
нието и подготовка на национал-
ни позиции. 
 
 
 
 
 
Принос към изготвянето на На-
ционален план по Конвенцията 
за касетъчните боеприпаси и ре-
ализиране на проект за унищо-
жаване на касетъчни боеприпаси 
собственост на БА. 
 
 
 
Подготовка на Годишни доклади 
и декларации и участие в  
инспекции в изпълнение на 
ангажиментите на РБ към 
Международни организации, 
международноправни 
инструменти и режими 

Реализиране на националните приори-
тети в сферата на неразпространение-
то, разоръжаването и контрола на въо-
ръженията и изпълнение на задълже-
нията на РБ по международни договори 
и споразумения. 
Реализиране на интересите на МО за 
изпълнение на Плана за унищожаване 
на излишни боеприпаси. 
 
 
Изпълнение на задълженията на РБ 
във връзка с членството й в междуна-
родни организации, международноп-
равни инструменти и режими. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 

напълно постигната цел  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координиране на проект към 
ОССЕ за унищожаване на из-
лишни за БА ракетни горива и 
окислители. 
 

Реализиране на интересите на МО за 
освобождаване от  
излишни за Българската армия ракетни 
горива и окислители. 
 
Подписан е Меморандум за разбира-
телство между ОССЕ и Правителство-
то на Република България за унищожа-
ване на излишни за българската армия 
ракетни горива и окислители. 
Предстои ратифициране и в момента 
ОССЕ извършва подбор на фирма из-
пълнител по проекта. 

100 % 100 % напълно постигната цел  
 

Подписване на техническо спо-
разумение със САЩ 

В изпълнение на техническото спора-
зумение е сключен договор между 

 100 % напълно постигната цел  
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агенцията на НАТО за осигуряване 
(NATO Support Agency- NSPA) и испан-
ска фирма с български под-изпълнител 
за унищожаване на касетъчните боеп-
рипаси. 

Председателство по Документа 
за МУДС в черноморската област 
на Черно море. 

Принос към сигурността и военната 
стабилност в Черноморския регион. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

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

Реализиране на интересите на Р Бъл-
гария в сферата на сигурността и отб-
раната. 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Участие в 
операции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Реализиране на националните приори-
тети в сигурността и отбраната и анга-
жиментите на Република България в 
НАТО и ЕС. 
 
 

100 % 100 % напълно постигната цел 

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

100 % 100 % напълно постигната цел  

Осигуряване носене на бойно 
дежурство. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Планиране участието на въоръ-
жените сили в Силите за отговор 
на НАТО в периода 2016-2018 г. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Участие в конференции по разви-
тие и използване Бойните групи 
на ЕС 

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

Изтегляне на ротата за охрана на ле-
тище 
Кандахар. 
 
Изпълнение на трети етап на Страте-
гията 

100 % 100 % напълно постигната цел 
 

В началото на юли 2014 г. беше 
преустановено участието на от-
делението „Военна полиция”. 
През декември 2014 г. беше из-



 26 

теглена от района на  операцията 
охранителната рота на летището 
в Кандахар. 

Планиране участието на Репуб-
лика България  в мисията на НА-
ТО в Афганистан „Решителна 
подкрепа“ ( „Resolute Support“) 

  100 % напълно постигната цел  

Участие на екипи ( с две ротации 
от по 3 месеца,) от националния 
мобилен комуникационно-
информационен модул на НАТО 
(DCM-F) в операцията на НАТО 
„Active Fence” в Република Тур-
ция в периода от юли 2014-
януари 2015 г. 

  100 % напълно постигната цел  

Продължаване работата по изг-
раждането на военномедицинс-
кия отряд за бързо реагиране за 
оказване на помощ на гражданс-
кото население при кризисни си-
туации от военен и невоенен ха-
рактер. Разработване на стан-
дартни оперативни процедури и 
развитие и усъвършенстване на 
концепцията за действие на 
структурните звена на ВМОБР 

Изграждане на военномедицинския от-
ряд за бързо реагиране като мобилно 
специализирано медицинско звено за 
действия в страната и региона и из-
пълнението на задачи по медицинско 
осигуряване на контингенти участващи 
в хуманитарни мисии и операции по 
поддържане на мира. 
Прецизиране на задачите за медицинс-
кото осигуряване на войскови контин-
генти участващи в хуманитарни мисии 
на ООН и в операции под ръководство-
то на НАТО. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

 Поддържане и развитие на нови 
разузнавателни способности на 
структурите и органите на Служ-
ба „Военна информация“ за ра-
зузнавателно осигуряване на во-
енните контингенти, участващи в 
операции и мисии на ООН,   НА-
ТО и ЕС. 

Подобрено разузнавателно осигурява-
не на формированията, участващи в 
операции и мисии на ООН, НАТО и ЕС 
и повишаване нивото им на сигурност. 
 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Провеждане 
на политика 
на прозрач-
ност и отчет-
ност за пре-
махва-не на 
условията за 

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

Повишаване ефективността на оценка-
та на корупционния риск чрез изслед-
ване на по-голям брой индикатори.  

100 % 100 % напълно постигната цел  
Методиката беше въведена със 
заповед на министъра на отбра-
ната № ОХ-364/26.05.2014 г. 
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корупция и 
неефек-
тивно уп-
равление. 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ и оценка на риска по Ме-
тодиката за оценка на корупци-
онния риск в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на от-
браната и Българската армия. 
 

Прилагане на прозрачни мерки и меха-
низми за бързо идентифициране и 
прекратяване на корупционни практики 
и за ефективно противодействие на 
корупционни прояви. 

100 % 100 % напълно постигната цел. 
През 2014 г. Инспекторатът на МО 
направи анализ и оцени корупци-
онния риск в 3 дирекции в адми-
нистрацията на МО и 8 структури 
на пряко подчинение на министъ-
ра на отбраната, в 1 военно фор-
мирование от състава на ВВС и в 
1 военно формирование от ВМС, 
като направи съответните пред-
ложения за превенцията му. 

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

Поддържане на организационна и нор-
мативна среда и въвеждане на проце-
дури за елиминиране на корупцията в 
отбранителната политика. 

100% 100% напълно постигната цел. 
В хода на проверките в структури, 
които имат отношение към про-
веждането на обществени поръч-
ки, към продажбата на недвижими 
имоти и движими вещи, частна 
държавна собственост, и към за-
купуването на недвижими имоти, 
беше осъществяван и контрол по 
спазването на Вътрешните пра-
вила на МО и БА за контрол и 
предотвратяване изпирането на 
пари. 

Усъвършенстване и прилагане на 
механизмите за превенция и про-
тиводействие на корупцията чрез 
изпълнение на Правилата за 
прилагане на Закона за предотв-
ратяване и установяване на кон-
фликт на интереси. 

Поддържане на организационна и нор-
мативна среда и въвеждане на проце-
дури за предотвратяването на възник-
ването на конфликт на интереси. 

100% 100% напълно постигната цел. 
При извършването на проверки 
особено внимание се отделя на 
процедурите по подаване, съхра-
няване и поддържане на регистъ-
ра на декларациите по чл. 12 от 
Закона за предотвратяване и ус-
тановяване на конфликт на инте-
реси от лицата, заемащи публич-
ни длъжности, както и подадените 
декларации за наличие на частен 
интерес по реда на чл. 188а и чл. 
285а от ЗОВСРБ от военнослу-
жещите и цивилните служители. 

 
 
 
 

Изпълнени са 52 броя ангажи-
менти за даване на увереност и 
16 броя ангажименти за консул-
тиране 

Осигуряване на независима оценка за 
степента на съответствие на дейности-
те и процесите в министерството, вто-
ростепенните разпоредители с бю-

100 % 100 % напълно постигната цел   
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джетни кредити към него и търговските 

дружества с принципал министъра на 
отбраната с действащите нормативни 
актове, вътрешните правила и сключе-
ни споразумения и договори; за сте-
пента на надеждност и всеобхватност 
на финансовата и оперативна инфор-
мация; 
за ефективността и икономичността на 
изпълняваните програми или отделни 
процеси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доклад за състоянието на отбра-
ната и Въоръжените сили на Ре-
публика България за 2014 г. 

 Докладът е разработен на основание 
чл. 23 от Закона за отбраната и Въо-
ръжените сили на Република България. 
С него Министерският съвет информи-
ра Народното събрание и обществото 
за резултатите от провежданата поли-
тика в областта на отбраната.. 

100 % 100 % напълно постигната цел  

Подпомагане на министъра на 
отбраната при формиране на 
информационната политика 
Провеждане на  комуникационни 
кампании на министерството. 
 
 
 
 

Осигуряване на публичност на реше-
нията и действията на ръководството 
на Министерството на отбраната 
Своевременно информиране на вът-
решната и външната аудитория по ак-
туални въпроси на отбранителната по-
литика. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Ежедневно публикуване на ин-
формация в интернет страницата 
на МО, АИС на БА и в социална-
та мрежа „Фейсбук“ за провежда-
ната политика на ръководството 
на МО и за дейността на БА по 
трите мисии, включително и за 
мероприятията  по бойната под-
готовка на БА 

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

100 % 100 % напълно постигната цел 
 

Ежедневно публикуване и актуа-
лизиране на информация за об-
ществени поръчки по Закона за 
обществените поръчки  на Ин-
тернет страницата на МО, както и 
в регистъра по обществени по-
ръчки на Агенция за обществени 

Предоставена е пълна информация в 
регистъра по обществени поръчки на 
Агенция за обществени поръчки и в 
Интернет-сайта на Министерството. 
Осъществяван е пълноценен контрол 
по реализиране на сключените догово-
ри за изпълнение на възложените об-

100 % 100 % напълно постигната цел 
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поръчки. ществени поръчки по ЗОП. 

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

Постигната прозрачност, ефективност и 
законосъобразност при управлението 
на недвижимите имоти; 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Публикуване в сайта на МО на 
информация за търговска реали-
зация и утилизация на излишните 
за МО боеприпаси  

Осигуряване на достъп до информация 
за политиката на МО по освобождава-
нето от излишните боеприпаси. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Ежедневно публикуване на ин-
тернет-страницата на МО на ин-
формация за плащанията на МО 
и подчинените второстепенни 
разпоредители през Системата 
за електронни бюджетни разп-
лащания (СЕБРА). 

Ефективно и законосъобразно управ-
ление при разходването на финансови-
те средства на МО. 
 

Предварителен, текущ и последващ 
контрол при разходване на средствата 
и изготвяне на финансово-
счетоводните отчети. 

100 % 100 % напълно постигната 
 цел 
 
 

Подобрява-
не качество-
то на висше-
то военно 
образование 
и повишава-
не на при-
носа им към 
отбранител-
ните спо-
собности на 
страната. 

Разработване на нов учебен план 
на английски език за обучение на 
военнослужещи от чужди държа-
ви по специалност „Сигурност 
във въздухоплаването“ във Во-
енна академия „Георги Стойков 
Раковски“. 

По-голям брой обучаеми придобили 
образование във военно-
образователната система. 
 

 100 % напълно постигната цел  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализиране на учебния фонд 
на Военна академия „Г. С. Раков-
ски” в съответствие с необходи-
мите оперативни способности 
 
Разработване на качествено но-
ви учебници, лекции, пособия и 
други учебни материали. 

Оптимизиране на учебния процес и 
създаване на нов учебен фонд. 
 
 
 
 
 

 100 % напълно постигната цел  

Повишаване на нивото на обра-
зование и квалификация на пре-

Поддържане на институционалната и 
програмната акредитация на  

 100 % напълно постигната цел 
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подавателския състав . 
 
Повишаване броя на академич-
ния състав на Военна академия, 
притежаващ  образователна и 
научна степен „Доктор”.   
Притежаващи образователна и 
научна степен „Доктор” – 80 души 

Академията, чрез изпълнение на пре-
поръките на Националната агенция за 
оценяване и акредитация. 

Разработване на нов учебен план 
за обучение на курсанти по спе-
циализация „Военна полиция“ от 
специалността „Организация и 
управление на военни формиро-
вания на тактическо ниво“ в  На-
ционалния военен универси-
тет„Васил Левски“. 

Комплектуване на длъжностите за 
младши офицери в служба „Военна 
полиция“ с офицери завършили висше 
военно училище. 

 100 % напълно постигната цел  

Оптимизиране на учебен план по 
специализация „Военноморски 
комуникационни и радиотехни-
чески системи“ във Висшето во-
енноморско училище  
„Н. Й. Вапцаров“. 
 
Разработване на учебните пла-
нове на специализациите „Кора-
боводене“, „Корабни машини и 
механизми“ и „Военноморски ко-
муникационни и радиотехнически 
системи“ на английски език. 

Предлагане на образователни услуги 
на държавите заявили интерес да обу-
чават военнослужещите си във висши-
те военни училища на Република Бъл-
гария. 

 100 % напълно постигната цел  

Актуализиране на администра-
тивно-учебната документация на 
35 курса за длъжностна и допъл-
нителна квалификация. 

Осигуряване на кариерното развитие 
на военнослужещите и цивилните слу-
жители 

 100 % напълно постигната цел 
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Провеждане на подготовка на 
учениците от средните училища, 
свързана с отбраната на страна-
та 

Качествено провеждане на пълния курс 
на занятията с учениците. 

100 % 100 % напълно постигната цел 
 

Обучение в курсове за начална 
и/или специална военна подго-
товка на студенти и български 
граждани без военна подготовка 

Повече набрани кандидати за обучение 
и подготовка. 

100 % 100 % напълно постигната цел 
  

Партньорст-
во с непра-
вителстве-
ните органи-
зации, 
военно- 
патриотич-
ните съюзи 
и сдружени-
ята на офи-
церите и 
сержантите 
от резерва и 
запаса 
 
 
 
 
 

Провеждане на тематични диску-
сии в рамките на Обществения 
съвет по отбранителна политика. 
 
Участие в заседания на Консул-
тативния съвет по въпросите на 
военноинвалидите, 
военнопострадалите и ветерани-
те от войните на България към 
Министерския съвет.  
 
Със Заповед на министър-
председателя № Р-79/17.04.2014 
г. е изменен съставът на Консул-
тативния съвет. 
 
 
 

Активизиране на диалога с професио-
нални, академични, обществени орга-
низации и бизнес сдружения, работещи 
по въпроси на отбранителната полити-
ка. 
Укрепване на връзките с военно – пат-
риотични съюзи и сдружения на офи-
церите и сержантите от резерва и об-
съждане на предложение за повишава-
не на социалния статус на военноинва-
лидите и военнопострадалите 
 
Постигнат е съществен напредък в об-
лекчаването на тежките социални 
проблеми на военно инвалиди и военно 
пострадалите. Разширяват се възмож-
ностите за социално включване на во-
енно инвалиди и военно пострадалите., 
насърчава се равнопоставеният им 
достъп до ресурси, стоки и услуги с цел 
равнопоставеност при интегрирането 
им в обществото в унисон със Страте-
гията за осигуряване на равни възмож-
ности на хората с увреждания 2008-
2015 г.  
Създадени са допълнителни правни 
възможности за ефективно изпълнение 
на разпоредбата на чл. 226м от 
ЗОВСРБ. 

100 % 100% 
 
 
 
 
 

напълно постигната цел. 
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Осъществяване 
на културно- 
художествена и 
патриотично- 
възпитателна 
дейност чрез 
създаване, 
организиране и 
поддържане на 
школи, 
художествени 
състави, клубове 
по интереси и 
други форми на изява 

Поддържане на традициите в Българс-
ката армия и запазване на бойния дух 
и национална идентичност на военнос-
лужещите. 
Издигане престижа на 
военните клубове, 
като институции и 
духовни средища 
за военно- 
патриотично 
възпитание на подрастващите. 

100 % 100 % напълно постигната цел 

Създаване на повече възмож-
ности и на по-добри условия за 
отдих и възстановяване на воен-
нослужещите и цивилните служи-
тели от МО, структурите на пряко 
подчинение на министъра на от-
браната и БА и членовете на 
техните семейства. 
 

 Реализиране на групови и индивиду-
ални възможности за почивки в страна-
та и чужбина за военнослужещи и ци-
вилни служители, съобразени с техни-
те предпочитания и изисквания.  
 
Частично е обновена материалната 
база в някои от обектите в страната, 
което доведе до по-голямото им търсе-
не и заетост на легловата база. 

100 % 100 % напълно постигната 
цел  

Социална 
адаптация 
на  
освободени-
те от военна 
служба  
военнослу-
жещи.  
 

Осъществяване на съвместни 
дейности с освободените от во-
енна служба военнослужещи с 
работодателите и тяхното под-
помагане в социалната им адап-
тация. 

Постигане по-голяма степен на адапта-
ция.  
 

100 % 100 % напълно  
постигната цел 
 

 
 
 
Указания за попълване: 
 
Колона 1 „Цели за 2014 г. 
В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2014 г.  
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Колона 2 „Дейности” 
 
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2014 г. Възможно е тези цели да са били пос-
тигнати чрез една или повече дейности. 
 
Колона 3 „Резултат”  
 
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана 
рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за 
постигане на целите за 2014 г. и не представляват цел сами по себе си.  
 
Колона 4 „Индикатор за изпълнение” 
 
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2014 г., за да отчете промяната в състояние-
то на обекта на въздействие в края на 2014 г. 
 
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите. Ин-
дикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%. 
Индикаторът за изпълнение се състои от: 
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2014 г., изразено в 
цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2014 г. 
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2014 г.. след предприетите от 
Вас действия. Отчита се в края на 2014 г. 
   
Колона 5 „Индикатор за самооценка” 
 
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата админис-
трация са постигнали заложената цел.  
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е  
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,  
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или  
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.  

 
Имена и длъжност на попълващия: Десислава Лазарова, старши експерт в дирекция „Отбранителна политика“ на Министерство на отбрана-
та, служебен тел. 02/9220427 
 
 Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font 
size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.  


