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                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Цели на администрацията за 2016 г. 
 
 

Наименование на администрацията:         Министерство на отбраната 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Стратегически цели 

Цели 
за 2016 г. 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
(месец през 

2016 г.) 

Очакван резул-
тат 

Индикатор за из-
пълнение 
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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 Реализация  на 
„Програма за развитие 
на отбранителните спо-
собности на Въоръже-
ните сили на Република 
България 2020“ и Плана 
за развитие на Въоръ-
жените сили“ до 2020 г. 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018г.  
Програма за раз-
витие на отбрани-
телните способ-
ности на въоръ-
жените сили на 
Република Бълга-
рия 2020. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-

Преподчиняване на 
военните формиро-
вания през 2016 г., 
съгласно Програма 
2020.  
 

Постоянен Изпълнение на 
Плана за разви-
тие на въоръже-
ните сили в част-
та за 2016 г.  
 
 

0% 100% 
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нителната поли-
тика 2015-2018 г. 
 

  Стратегическа 
концепция на  
НАТО. 
Европейска стра-
тегия за сигур-
ност. 
Национална отб-
ранителна страте-
гия. 
 

Приоритетно по-
пълване на недос-
тигащия личен 
състав в декла-
рираните военни 
формирования и 
тези подлежащи на 
сертифициране за 
принос към колек-
тивната отбрана на 
НАТО, съгласно 
приетите Цели за 
способности 2013. 

Декември 
 

Сертифициране 
на декларирани 
формирования за 
НАТО със срок на 
готовност 2016 г. 
 

0% 100% 

   Подготовка и 
сертифициране на 
декларираните 
формирования. 

Съгласно до-
говорените 
срокове от 
Цели на си-
лите 2013 за 
НАТО. 

Изграждане на 
отбранителни 
способности. 

53% 56% 
От пакет 
Цели на си-
лите 2013 за 
НАТО  

   Формиране, осигу-
ряване, подготовка, 
сертифициране, 
развръщане и осъ-
ществяване нацио-
налния контрол на 
формированията, 
участващи в теку-
щите операции на 
НАТО, военните 
структури на EС, 
коалицио-нните сили 

Януари -
декември  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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и регионал-ните 
инициативи. 

  
 

 

   Сертификация на 
фрегата клас Е-71 по 
време на национално 
то военноморско уче-
ние с международно 
участие „Бриз-2016”.  

Юли Готовност за учас-
тие в операции на 
НАТО и ЕС. 

0% 100% 

   Сертификация на 
противоминен кораб 
по време на учение на 
противоминните  сили 
на  Турция “NUSRET”. 

Октомври-
ноември 

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

0% 100% 

   Участие с фрегата 
клас Е-71 в операция-
та на НАТО „ACTIVE 
ENDEA-VOUR” в Сре-
диземно море. 

Септември – 
ноември 

Изпълнение на ан-
гажиментите на 
Република Бълга-
рия към НАТО и ЕС. 

0% 100% 

   Подготовка и учас-
тие на декларирана 
рота Военна полиция 
от Служба “Военна 
полиция“ в състава 
на декла-рираните 
сили на НАТО 
(NRF/VJTF 2016). 
Осигуряване на 
декларираното 
формирование, 
свързано с изпъл-
нение на ЦС 2013 (L 
1501) и NRF 016. 

Постоянен Успешно реали-
зиране на пое-
тите ангажименти 
към НАТО и ЕС и 
изпълне-ние на 
функциите и 
задачите на 
Служба “Военна 
полиция“, произ-
тичащи от Зако-на 
за военна 
полиция. 

100% 100% 
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   Участие на офицери 

от Военноморските 
сили в щабовете на 
операция на ЕС за 
борба с пиратство-то 
„ATALANTA”. 

2 пъти по 6 
месеца през 
годината 

Изпълнение на 
ангажиментите на 
Република Бълга-
рия към НАТО и 
ЕС. 

0% 100% 

   Участие на офицер от 
военноморските сили 
в операция на ЕС 
EUNAVFOR-
MED/OpSOPHIA”. 

12 месеца Изпълнение на 
ангажиментите на 
Република Бълга-
рия към НАТО и 
ЕС. 

0% 100% 

   Изграждане и под-
държане на опозната  
картина на обстанов-
ката на море. 

През година-
та 

Непрекъснато 
наблюдение на 
националните 
морски простран-
ства. 

100 % 100 % 

   Реализиране на ин-
вестиционните проек-
ти на Военноморските 
сили от Програма за 
развитие на отбрани-
телните способности 
на въоръжените сили 
на Република Бълга-
рия 2020 и Портфолио 
от проекти и проектни 
приоритети на МО.  

През година-
та 

Модерни Военно-
морски сили, спо-
собни да осигурят 
принос към трите 
мисии на въоръ-
жените сили. 

5% 10% 

   Реализиране 
Стратегията за 
участие на нацио-
налния мобилен 
комуникационно-
информационен 
модул на НАТО 

Март -
декември  
 
 
 
 
 

Подготовка и 
развръщане на 
част от модул 
DCM-F за 
самостоятелно 
изпълнение на 
задачи по кому-

50% 
 
50% 
 
 
 
 

100% 
 
100% 
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(DCM-F) по комуни-
кационната и 
информационната 
поддръжка на щаба 
на мисията „Active 
Fence” в Република 
Турция. 

никационна и 
информацион-на 
поддръжка на 
щаба на опера-
цията „Active 
Fence “ в  Репуб-
лика Турция. 
 

  

   Реализиране страте-
гията за изграждане 
на Център за под-
дръжка на конвои 
„Convoy Support 
Centre (RSOM-CSC)”. 
 

Януари -
декември  

 

Създаване на ядро 
за управление на 
услугите, предос-
тавени от Агенция-
та на НАТО по 
поддръжка (NSPA). 
 

0% 50% 

 1.2.Изпълнение на Пла-
на за действие по при-
ложение на решенията 
от Срещата на държав-
ните и правителствени-
те ръководители на 
НАТО, на 4 и 5 септем-
ври 2014 г. в Уелс. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България 2014-
2018 г. 

Постигане на пълни 
оперативни способ-
ности на Щабния 
елемент за интегри-
ране силите на НА-
ТО в Република Бъл-
гария(NFIU).   

До Срещата 
на върха във 
Варшава през 
юли  

Оперативно готов 
Щабен елемент. 

60% 100% 

   Принос за разработ-
ването и финализи-
рането на Плана за 
степенуван отговор 
на НАТО за Репуб-
лика България и Ру-
мъния. 
 

До Срещата 
на върха във 
Варшава през 
юли  

Одобрен План за 
степенуван отго-
вор на НАТО за 
Република Бълга-
рия и Румъния. 

40% 100% 

   Принос на Минис-
терство на отбрана-
та към разработва-

До Срещата 
на върха във 
Варшава през 

Създаване на ос-
новите на инсти-
туционална рамка 

50% 100% 
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1 2 3 4 5 6 7 
нето на стратегия за 
киберсигурност и на 
План за нейното из-
пълнение. 

юли  за осигуряване на 
киберсигурността. 

 1.3.Ефективно управ-
ление на търговските 
дружества с принципал 
Министерството на от-
браната, включително с 
използване на меха-
низмите за пряко възла-
гане на обществени по-
ръчки. 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България 2014 – 
2018 г. 
Програма за раз-
витие на отбрани-
телни способнос-
ти на ВС на Ре-
публика  Бълга-
рия 2020 План за 
развитие на ВС 
до 2020 г.   
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 

Извършване на ана-
лизи на Годишните 
финансови отчети на 
едноличните търгов-
ски дружества за  
2015 г.  

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

0 %  100 %  

   Разработване на 
Процедура за пре-
доставяне на разре-
шение за извършва-
не на разпоредител-
ни сделки и отдаване 
под наем на дългот-
райни активи.  

Март   Регламентиране 
на реда за разпо-
реждане с дъл-
готрайни активи. 

0% 100% 

   Подготовка на доку-
менти, свързани с 
провеждането на 

Постоянен Осигуряване на 
законосъобразно 
и ефективно уп-

100% 100% 
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конкурси за възлага-
не на управлението 
на търговските дру-
жества - лечебни за-
ведения по Закона за 
лечебните заведе-
ния, както и актове 
на едноличния собс-
твеник за назначава-
не/ освобождаване 
на управителни ор-
гани на еднолични 
търговски дружества. 

равление на  
търговските дру-
жества.  

   Преструктуриране на 
търговски дружества 
от системата на Ми-
нистерството на отб-
раната. 

Постоянен Постигане на 
икономическа  
ефективност и 
осигуряване на 
условия за изг-
раждането на 
съвременни отб-
ранителни спо-
собности. 

 

100% 100% 

 1.4. Регионално сът-
рудничество в областта 
на отбраната в Югоиз-
точна Европа. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България  за пе-
риода 2014-2018 г.  

Организиране и про-
веждане на съвместно 
българо-румънско 
противоминно учение 
“POSEIDON” в Репуб-
лика България. 

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

0% 100% 

   Участие в учение на 
противоминните  сили 
на Военноморските 
сили на Република 
Турция “NUSRET”. 

Октомври-
ноември 

0% 100% 
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   Участие в учение на 

противоминните  сили 
на  Военноморските 
сили на Република 
Гърция “ARIADNE”. 

Март 0% 100% 

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

Юли 0% 100% 

  
 

 

 Участие в учение на 
Военноморските сили 
на Украйна „Sea 
Breeze”. 

Юли 0% 100% 

 1.5.Колективна, многос-
транна/международна, 
регионална и двустран-
на политика за реали-
зиране на национални-
те приоритети в сигур-
ността и отбраната и 
ангажиментите на РБ в 
НАТО и ЕС, ООН, 
ОССЕ и други между-
народни организации, 
договори и режими 
Активно участие в по-
литиките за сигурност и 
отбрана на НАТО и ЕС.  

 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
Бълга-рия за пе-
риода 2014-2018 
г. 
Европейска 
стратегия за си-
гурност. Кон-
цепция за бърз 
военен отговор на 
ЕС. 
Стратегия за на-
ционална сигур-
ност на Ре-
публика Бълга-
рия. 
Национална отб-
ранителна страте-
гия. 

Координиране, при-
нос в подготовката 
на национални пози-
ции и участие в ра-
ботата на формати 
към НАТО, ЕС, ООН, 
ОССЕ и др., по въп-
роси свързани със 
сигурността, кон-
трола на въо-
ръженията, разо-
ръжаването и 
неразпростране-
нието. 

Постоянен Реализиране на 
националните 
приоритети в 
сферата на си-
гурността, не-
разпространени-
ето, разоръжа-
ването и конт-
рола на въоръ-
женията и из-
пълнение на 
задълженията на 
Република 
България по 
международни 
договори и спо-
разумения. 
 

0% 100% 
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Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 
Доктрина на въо-
ръжените сили на 
Република Бълга-
рия. 
План за развитие 
на Въоръжените 
сили до 2020 г. 

   Подготовка на 
годишни доклади и 
декларации, участие 
в работата и в  
инспекции в 
изпълнение на 
ангажиментите на 
Република България 
към международни 
органи-зации, 
международноправн
и инструменти и 
режими. 

Постоянен Изпълнение на 
задълженията на 
Република 
България във 
връзка с 
членството й в 
международни 
организации, 
международно-
правни инстру-
менти и режими. 
 

0% 100% 

   Участие в нацио-
налната система за 
експортен контрол на 
продукти, свър-зани 
с отбраната и на 
изделия и тех-
нологии с двойна 
употреба. 

Постоянен Изпълнение на 
задълженията на 
Министерството 
на отбраната в 
нацио-налната 
система за 
експортен 
контрол на про-
дукти, свързани с 

0% 100% 
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отбраната и на 
изделия и тех-
нологии с двой-на 
употреба, и 
принос към 
опазване на 
международния 
мир, сигурност и 
стабилност. 
 

   Принос към изгот-
вянето на Нацио-
нален план по Кон-
венцията за касе-
тъчните боеприпаси 
и реализиране на 
проект за 
унищожаване на 
касетъчни боепри-
паси собственост на 
Българската армия. 
 

Постоянен 
 

Реализиране на 
интересите на 
Министерството 
на отбраната за 
изпълнение на 
Плана за унищо-
жаване на из-
лишни боепри-
паси. 
 

50% 80% 

   Координиране на 
проект към ОССЕ за 
унищожаване на 
излишни за Бъл-
гарската армия 
ракетни горива и 
окислители. 

Стартирането 
на проекта не 
зависи изця-
ло от дей-
ността на 
Министерст-
вото на отб-
раната, а от 
набирането 
на достатъч-
но голяма 
сума от доб-

Реализиране на 
интересите на 
Министерството 
на отбраната за 
освобождаване от 
излишни за 
Българската 
армия ракетни 
горива и 
окислители. 

50% 100% 
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роволни 
вноски на 
държавите-
членки на 
ОССЕ. 

   Провеждане на съв-
местни българо-
американски подго-
товки и учения в 
страната и чужбина и 
оптимално използ-
ване на съвместните 
съоръжения, вклю-
чително с участието 
на трети страни. 

Постоянен  Изграждане на 
отбранителни 
способности.  
Повишаване на 
оперативната 
съвместимост на 
Българските въо-
ръжени сили. 

100% 100% 

   Участие в заседания 
и обсъждане на ак-
туални въпроси в 
сферата на сигур-
ността и двустранно-
то сътрудничество 
със САЩ в рамките 
на работна група 
„Сигурност и отбра-
на“ 

Постоянен Задълбочаване 
на двустранното 
сътрудничество 
със САЩ. Работа 
по проекти, свър-
зани с модерни-
зацията на Бъл-
гарската армия. 

50% 60% 

 1.6. Адаптиране на на-
ционалната нормативна 
база в съответствие с 
международното зако-
нодателство за изпъл-
нение на инициативата 
„Единно европейско не-
бе” 
Регламентиране на 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г.  

1. Регламенти 
549, 550, 551 и 

1. Координационни 
дейности и изработ-
ване на националния 
годишен план за из-
пълнение на инициа-
тивата „Единно ев-
ропейско небе” Local 
Single Sky Implemen-
tation Plan LSSIP 

Декември Прилагане на по-
сочените регла-
менти на ЕС по 
инициативата 
„Единно евро-
пейско небе” съг-
ласно графика 

1. Прилагане на 
национална  поли-

0% 100% 
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съвместната дейност на 
гражданските  и дър-
жавните (на МО и МВР) 
въздухоплавателни 
средства в условията 
на прилагане на иници-
ативата „Единно Евро-
пейско небе 

552, наречени 
рамкови за съз-
даване на „Един-
но европейско не-
бе”; 

2. Регламент 
2150 от 2005 г. за 
общи правила за 
прилагане на кон-
цепция за гъвкаво 
използване на 
въздушното прос-
транство; 

3. Регламент 
716/2014 за уста-
новяване на об-
щите пи- 
лотни проекти по 
прилагане на ATM 
Master Plan. 

2. Заседания на 
Съвета за управле-
ние на въздушното 
пространство. 

3. Участие в засе-
дания на авиацион-
ния комитет на НА-
ТО. 
 

тика по Управле-
ние на въздушното 
движение, хармо-
низирана с целите 
на проекта „Единно 
европейско небе” 
2. Безопасно при-
лагане на евро-
пейските практики 
в гражданското 
въздухоплаване. 
3. Безпрепятстве-
но изпълнение на 
задачите на Бъл-
гарската армия и в 
частност от Воен-
новъздушните си-
ли. 

 

  ATM Master plan 
(договорена път-
на карта за мо-
дернизацията на 
европейската сис-
тема за Управле-
ние на въз-
душното движе-
ние до 2030 г.; 
Danube Fab stra-
tegic programme 
2015-2019 

Участие в Органа по 
политиките на въз-
душното пространст-
во (ОПВП) на Функ-
ционалeн блок въз-
душно пространство 
„Дунав” (DANUBE 
FAB Airspace Policy 
Body). 

 Достигнати 
параметрите на 
очаквания 
резултат 
 - Утрояване на 
капацитета на 
въздушното 
движение. 
- 50 % намале-
ние на разходите 
за Управление на 
въздушното 
движение. 
- Увеличаване на 

0% 100% 
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безопасност-та 
на полетите с 
фактор 10. 
-  10% намале-
ние на влиянието 
на полетите 
върху околната 
среда. 

   Законодателна ини-
циатива за  регула-
ция на държавното 
въздухоплаване 
(персонал, техника, 
инфраструктура) 
Стартиране изграж-
дането на норматив-
ната база на дър-
жавното въздухоп-
лаване. 
Работа на Междуве-
домствена експертна 
работна група по 
План за създаване 
на надведомствен 
държавен орган. 
 

Юли Наличие на сер-
тифицирани дър-
жавни въздухоп-
лавателни средс-
тва, персонал и 
инфраструктура. 
Адаптиране на 
националната 
нормативна база 
в съответствие с 
международното 
законодателство 
за изпълнение на 
инициативата 
„Единно евро-
пейско небе” 
Създаване на 
надведомствен 
държавен орган, 
отговорен за ре-
гулацията на 
държавното въз-
духоплаване 
(персонал, техни-
ка, инфраструкту-
ра) 

0% 100% 
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2.Задълбочаване 
на трансатланти-
ческото сътрудни-
чество като гарант 
за сигурността и 
развитието на 
България. 
 

2.1. Увеличаване на 
участието на въо-
ръжените сили в учения 
и тренировки със съюз-
ниците от НАТО. Из-
ползване на възмож-
ностите на съвместните 
съоръжения за про-
веждане на учения. Из-
готвяне на единен план 
с учения на българска 
територия и участие в 
учения извън страната, 
включително с използ-
ване на съв-местните 
съоръжения, с цел ин-
тегрирането им в пла-
новете за учения на 
НАТО и ЕС. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. 
Директива за 
бойна готовност 
на въоръжените 
сили. 

Преглед и съгласу-
ване на „Директива 
за бойна готовност 
на въоръжените си-
ли“. 

Януари -Март 
 

Изготвяне на нови 
планове за бойна 
готовност.  

70% 100% 

  Разглеждане на 
проекта на „Ръко-
водство за ученията 
във Въоръжените 
сили на Република 
България“ в Съвета 
по отбранителни 
способности и ут-
върждаването му от 
министъра на отб-
раната. 
 

Април-Май 
 

Единен ръково-
ден документ за 
планиране, 
подготовка и 
провеждане на 
учения на на-
ционално ниво, 
базиращ се на 
основните прин-
ципи и положе-
ния, заложени в 
актуализираната 
директива на 
двете стратеги- 
чески командва- 

70% 
 

100% 
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ния на НАТО 
относно колекти- 
вната подготов-ка 
и ученията Bi-SC 
Collective Training 
& Exercise Di-
rective 075-003 от  
2014 г. 

 
 

 Изготвяне на единен 
план с учения на 
българска територия 
и участие в учения 
извън страната, 
включително с из-
ползване на съвмес-
тните съоръжения. 

Януари  
 
 
 
 
 
 
 
 

Синхронизиране 
на подготовката 
на български во-
енни формирова-
ния с тази на 
формирования от 
НАТО и ЕС и при-
добиване на спо-
собности за учас-
тие в операции на 
Алианса и ЕС. 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Участие в учения на 
национално, регио-
нално и съюзно ни-
во, както следва: 
На територията на 
България (NATO 
MMTEP, Chapter IV) 
І. На територията на 
България (NATO 
MMTEP, Chapter IV) 
 - STRIKE BACK; 
- Съвместна подго-
товка с ВС на САЩ 
„PLATINUM LION“; 
 - Национално воен-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.04÷14.05. 
 
05.07÷14.08 
 
 

Увеличаване на 
приноса към 
предприетите от 
НАТО мерки за 
гарантиране на 
сигурността (As-
surance 
Measures); 
Подобряване на 
оперативната 
съвместимост 
между участва-
щите в ученията 
сили и средства. 
Проверка на го-

0% 100% 
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номорско учение с 
международно учас-
тие „БРИЗ 2016”; 
- Учение и бойни 
стрелби с авиацион-
ни формирования и 
формирования за 
ПВО от ВВС на Р 
България и форми-
рования за ПВО на Р 
Сърбия и Словакия 
„ШАБЛА 2016”; 
- Учение на форми-
рование „ВП“ BE-
YOND HORIZON; 
- Съвместно бълга-
ро-румънско учение 
BLUE BRIDGE; 
ІІ. Извън територия-
та на България 
(NATO MMTEP, 
Chapter IV) 
- Международно во-
енноморско учение  
TRIDENT POSEIDON 
(Румъния); 
- Международно 
учение  SABER 
GUARDIAN (Румъ-
ния); 
- Международно 
учение  COMBINED 
RESOLVE (Герма-
ния); 

 Юли 2016 
 
 
15.08÷14.09  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19÷29.09  
Септември/ 
Октомври/ 
Ноември 
2016 
 
14÷27.02  
 
 
 
30.05-29.06 
 
 

товността на ко-
мандирите и 
щабовете от въо-
ръжените сили да 
планират и про-
ведат операции 
със съвместни 
сили. 
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-  ANAKONDA 16 - 
Съвместно компю-
търно подпомагано 
учение и учение с 
реални действия на 
местността (нацио-
нално учение на 
Полша, отворено за 
участие и на други 
страни); България 
ще участва в учени-
ето със следните 
сили и средства: ме-
ханизиран батальон 
от СВ (до 300 души), 
формирование от 
ВВС (26 души с 3 
летателни средства) 
и формирование от 
служба „Военна по-
лиция“ (25 души с 5 
единици бойна тех-
ника); 
- Международно 
учение  AGILE 
SPIRIT (Грузия); 
- Международно 
учение  JUNCTION 
STRIKE (Румъния); 
- Многонационално 
военноморско уче-
ние SEA BREEZE в 
акваторията на Чер-
но море; 

 
30.05-29.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юни  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04÷24.06 
 
 
 
14÷24.06 
 
 
11÷22.07 
 
 
 



 18 

1 2 3 4 5 6 7 
- Многонационално 
военноморско уче-
ние  SEA SHIELD в 
Румъния и западна-
та част на Черно 
море; 
- Свързочно учение 
на НАТО COMBINED 
ENDEAVOUR; 
-Военно учение на 
ЕС MILEX 15; 
ІІІ. Двустепенно ком-
пютърно подпомага-
но КЩУ„ЩИТ 16” 
 

 
19÷23.07 
 
 
 
 
 
13÷14.09 
 
17÷27.05.  
 
 
Ноември  
 

   Участие на офицери 
от Военноморските 
сили в противопод-
водното учение на 
НАТО „Dynamic Manta” 

Февруари-
март 

Подобряване на 
сътрудничеството 
със страните-
партньори 

0% 100% 

   Провеждане на уче-
ния “PASSEX” с кора-
би от Военноморските 
сили на НАТО, посе-
щаващи Р България и 
при плаването им в 
Черно море. 

През година-
та 

Подобряване на 
сътрудничеството 
със страните-
партньори 

0% 100% 

   Участие на офицери  
от Военноморските 
сили в Постоянната 
военноморска група 
на НАТО (SNMG2) 

2 пъти по 6 
месеца през 
годината 

Изпълнение на 
международните 
ангажименти на 
Република Бълга-
рия. 

0% 100% 

   Участие на 
противоминен кораб в 

Януари-
февруари 

Изпълнение на 
международните 

0% 100% 
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състава на Постоян-
ната военноморска 
противоминна група 
на НАТО в Средизем-
но море (SNMCMG2) 

ангажименти на 
Република Бълга-
рия 
 

 2.2. Участие с конкретен 
принос в инициативата 
на НАТО „Свързаност 
на силите“. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. 

Подпомагане на бъл-
гарското участие в 
инициативата на 
НАТО за „Свърза-
ност на силите“ чрез 
провеждане на съв-
местни тренировки и 
военни учения в съ-
ответствие с План за 
съвместна българо-
американска подго-
товка и учения в 
страната и в чужби-
на. 

Постоянен  
 

Създаване на ус-
ловия за реали-
зиране на нацио-
налните интереси. 

100% 100% 

 2.3. Изпълнение на 
Многогодишна програ-
ма за сътрудничество 
със САЩ. 

Споразумение 
между правителс-
твото на Републи-
ка България и 
правителството 
на САЩ за сът-
рудничество в об-
ластта на отбра-
ната. 
Решение № 878 
от 12 ноември 
2009 година на 
МС за създаване 
на организация за 
прилагане на спо-

Стратегическо сът-
рудничество със 
САЩ в рамките на 
Споразумението 
между двете прави-
телства за сътрудни-
чество в областта на 
отбраната.  

Постоянен  
 

Развитие на двус-
транните отноше-
ния във военната 
област.  
 

100% 100% 
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разумението 
между правителс-
твото на Р Бълга-
рия и правителст-
вото на САЩ за 
сътрудничество в 
областта на отб-
раната и на спо-
разуменията по 
неговото прилага-
не. 
Стратегия за на-
ционална сигур-
ност.  
Национална отб-
ранителна страте-
гия. 

   Изграждане, функ-
циониране и разви-
тие на съвместните 
съоръжения на тери-
торията на страната. 

 Развита и модер-
низирана  инф-
раструктура на 
Съвместните съ-
оръжения. 

100% 100% 

   Провеждане на съв-
местни българо-
американски подго-
товки и учения в 
страната и чужбина и 
оптимално използ-
ване на съвместните 
съоръжения, вклю-
чително с участието 
на трети страни. 

Постоянен  Изграждане на 
отбранителни 
способности.  
Повишаване на 
оперативната 
съвместимост на 
Българските въо-
ръжени сили. 

100% 100% 

   Участие в заседания 
и обсъждане на ак-

Постоянен Задълбочаване 
на двустранното 

50% 60% 
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туални въпроси в 
сферата на сигур-
ността и двустранно-
то сътрудничество 
със САЩ в рамките 
на работна група 
„Сигурност и отбра-
на“ 

сътрудничество 
със САЩ. Работа 
по проекти, свър-
зани с модерни-
зацията на Бъл-
гарската армия. 

3.Поддържане на 
съществуващите и 
постепенно разви-
тие на нови отбра-
нителни способнос-
ти 

3.1. Спиране деграда-
цията и изграждане и 
развитие на отбрани-
телни способности, 
адекватни на средата 
на сигурност. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. Стратегия за 
национална си-
гурност.  
Национална отб-
ранителна страте-
гия. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г.  
Доктрина на въо-
ръжените сили на 
Република Бълга-
рия. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г.  
Пакет „Цели за 
способности 

Преглед на 
Доктрината на 
въоръжените сили 
на Република 
България. 
 

През година-
та 

Актуализиране на 
доктрината в съ-
ответствие с нас-
тъпилите промени 
в средата на си-
гурност. 

0% 100% 



 22 

1 2 3 4 5 6 7 
2013”. 

   Утвърждаване на 
проекта на „Концеп-
ция за моделиране и 
симулации във Въо-
ръжените сили на 
Република България“  
от министъра на от-
браната. 
 
 
 
 
 
 
 

Април-Май  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осигуряване на  
достъпна, гъв-
кава, и прием-
лива по критерия 
„цена-ефектив-
ност“ синтетична 
среда и съот-
ветните инстру-
менти за подпо-
магане на подго-
товката на щабо-
ве и формирова-
ния от въоръже-
ните сили на Ре-
публика Бълга-
рия. 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Участие в инициати-
вите „Интелигентна 
отбрана“ на НАТО и 
„Обединяване и спо-
деляне“ на ЕС: 
По „Интелигентна 
отбрана“ – в 32 про-
екта, от които 15 в 
първа група; 12 във 
втора група и 5 в 
трета група. 
„Обединяване и спо-
деляне“ на ЕС – в 5 
проекта. 

Постоянен Изпълнение на 
мероприятията за 
2016 г. по участие 
в инициативите. 
Координиране и 
участие в дей-
ността на проект-
ните екипи.  
Развиване на 
сътрудничество в 
областта на отб-
ранителните спо-
собности. 

0% 100% 

   Участие в Проект– 
„Обединени спо-
собности по ядрена, 

През година-
та 

Разработване и 
приемане на съ-
ответните доку-

60% 
 
 

85% 
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химическа и 
биологическа за-
щита”.  

менти по проекта 
и концепцията. 

 
 
 

 
 
 

   Участие в Инициати-
вата „Концепция на 
НАТО за рамкова 
страна”  в област 
ядрена, химическа и 
биоло-гическа 
защита. 
 

През година-
та 

 5% 15% 

   Участие в работна 
срещи по проект за 
Защита на пристани-
ща по инициативата 
нa НATO „Интелиген-
тна отбрана” (Smart 
Defense) 

През година-
та 

Изпълнение на 
проект „Изгражда-
не на многонацио-
нална подвижна 
система за защита 
на пристанища” 
(Harbour 
Protection). 

0% 100% 

   Участие в работни 
срещи по многона-
ционалния проект 
„Мрежа за морско 
наблюдение” от ини-
циативата на ЕС 
„Обединяване и спо-
деляне на способнос-
ти” (MARSUR) 

През година-
та 
 
 
 
 
 
 

Обмяна на опит, 
решаване на про-
блемни въпроси и 
разработване на 
мрежа за автомати-
зиран обмен на ин-
формация по наб-
людение на морски-
те пространства на 
ЕС. 

0% 100% 
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   Участие в работни 

групи и комитети по 
проект за медицинс-
ки способности за 
осигуряване на ме-
дицинска поддръжка 
при мисии и опера-
ции на ЕС. Участие с 
хирургически екип 
във формирование-
то.  

През година-
та 

Финализиране на 
проектно спора-
зумение за изг-
раждане на мно-
гонационал-но 
модулно меди-
цинско формиро-
вание. 
Предстои валиди-
зация и сертифи-
кация. 

100% 100% 

   Поддържане и под-
готовка на декла-
рираното форми-
рование модул „Сре-
ден транспортен са-
молет”. 

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

0 1 бр. 

   Поддържане и под-
готовка на деклари-
рани формирования 
„Авиационни сили с 
нарастваща степен 
на бойна готовност”. 

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

86% 100% 

   Поддържане и под-
готовка на деклари-
рани формирования 
„Авиационни сили с 
нарастваща степен 
на бойна готовност”. 
 

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

86% 100% 

   Поддържане и под-
готовка на деклари-

Декември  Принос към ко-
лективната сигур-

100% 100% 
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рани формирования 
„Сили за развръща-
не с нарастваща 
степен на бойна го-
товност. 

ност и отбрана. 

  Закон за отбрана-
та и въоръжените 
сили на Републи-
ка България.  
Доктрина на въо-
ръжените сили, 
МЗ № ОХ-
07/16.02.2015 г. за 
извършване на 
преглед, актуали-
зиране и разра-
ботване на необ-
ходимите доку-
менти за органи-
зиране на ръко-
водството на отб-
раната, команд-
ването и управ-
лението на въо-
ръжените сили за 
военно време. 

Преглед на докумен-
тите, регламентира-
щи дейността на 
структурите от Ми-
нистерството на отб-
раната за военно 
време. 
Актуализиране фун-
кциите, задачите и 
плановете  от адми-
нистративните звена 
на Министерството 
на отбраната за во-
енно време. 
 

През годината Финализиране на 
разчетите и актуа-
лизиране на доку-
ментите и  плано-
вете на Министер-
ството на отбрана-
та за осигуряване, 
ръководство на 
отбраната и въо-
ръжените сили за  
военно време. 

100% 
 
 

100% 

   Актуализиране на 
Военновременния 
план на Министер-
ството на отбра-
ната. 
 

По план Ефективно функ-
циониране на сис-
темата за отбра-
нително-
мобилизационна 
подготовка на 
страната 

80 % 100 % 
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   Поддържане на 

Държавния военнов-
ременен план в ак-
туално състояние и 
неговото ресурсно 
осигуряване 
Преглед  и актуали-
зация на Държавния 
военновременен 
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. 

0%  100 % 

  Документ 
МС-296/2 
Геопространстве-
на политика на 
НАТО 
 

Осигуряване с воен-
но-географски мате-
риали и цифрови ге-
опространствени 
данни на въоръже-
ните сили. 

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

100 % 100 % 

  Закон за достъп 
до пространстве-
ни данни. 
Директива 2007/2/ 
на Европейския 
парламент –
INSPIRE. 

Поддържане на ин-
фраструктура за 
разпространение на 
геопространствени 
данни и осигуряване 
на публичен достъп 
до тях чрез предос-
тавяне на електрон-
ни услуги. 

Постоянен По-висок адми-
нистративен ка-
пацитет на МО и 
качество на елек-
тронните услуги, 
свързани с е-
правителст-во. 

100 % 100 % 

  Програма за раз-
витие на отбрани-
телни те способ-
нос ти на Въоръ-
же ните сили на 
Република Бълга-
рия 2020.  
Програмен 

Научноизследовател
ска, научно-
приложна и опитно-
конструкторска 
работа в областта на 
въоръжението, 
системите С4I, 
военната техника и 

Декември 
 
 

Разработване на 
научно – 
изследователс-ки 
теми, работни 
проекти, из-
вършване на 
експертни оцен-
ки, анализи на 

31 бр. 
 

61 бр. 
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меморандум на 
Програма 7.2 
“Институт по 
отбрана” за пери-
ода 2016 - 2021 г. 
 

военно техни-
ческите имущества. 
 
 

въоръжение, 
техника и иму-
щества. 
 

   Контрол на 
качеството и 
сертифициране на 
военна и специална 
продукция, 
имущества и други 
продукти, както и на 
системи за 
управление на 
качеството в 
съответствие със 
стандартите и съюз 
ните публика ции на 
НАТО и ЕС. 
 

Декември Сертифициране и 
надзор на отбра-
нителни продукти. 
Сертифициране и 
надзор на систе-
ми за управление 
на качеството 
(СУК), в съответс-
твие с изисквани-
ята на съюзните 
публикации на 
НАТО – AQ AP (s). 
Дейности по оси-
гуряване на ка-
чеството. 
 
Дейности по 
Държавна 
гаранция по 
качеството. 

7 бр. 
 
 
6 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 бр. 
 
 
 
3 бр. 

20 бр. 
 
 
35 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 бр. 
 
 
 
- 
 
 

   Дейности по линия 
на стандартизация-
та. 

Декември  Разработва-
не,проверка, съх-
раняване и актуа-
лизиране на во-
еннотехнически 
стандарти и доку-
ментация за въо-
ръжения, военна 

55 бр. 400 бр. 
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техника и иму-
щества. 

   Изпълнение на дей-
ности по осигуряване 
на авиационна безо-
пасност и летателна 
годност на военните 
въздухоплавателни 
средства и на възду-
хоплавателните 
средства – собстве-
ност на Министерст-
вото на вътрешните 
работи. 

Постоянен Сертификация на 
летателната год-
ност на въздухоп-
лавател-ните 
средства. 

По за-
явка 
 

100 % 

 3.2. Въвеждане на 
механизъм за монито-
ринг и управление на 
риска за повишаване 
ефективността в управ-
ление на отбраната и 
въоръжените сили. 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България 
2014 – 2018 г. 
 
Програма за раз-
витие на отбрани-
телните способ-
ности на ВС на РБ 
2020 
 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителна политика  
2015 – 2018 г. 
 
Стратегически 

Поддържане на рис-
ковете в приемливи 
нива, за да не оказ-
ват влияние върху 
изпълнението на це-
лите и приоритетите 
на ОП №1 
 

Постоянен Изпълнение на 
целите и приори-
тетите на ОП №1 
 

0% 100% 
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план за дейността 
на Инспектората 
на МО 
2015 – 2017 г. 

  Закон за отбраната 
и въоръжените си-
ли на Република 
България. 
Указания на ми-
нистъра на от-
браната за прог-
рамиране. 
Стратегия за уп-
равление на рис-
ка в отбрани-
телните про-
грами на Минис-
терството на отб-
раната. 

Разработване на 
„План за управ-
ление на риска в от-
бранителните прог-
рами на Министерст-
вото на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на ми-
нистъра на отбрана-
та и Българската ар-
мия за 2017 г“. 
 

Октомври  Осъществяване 
на мониторинг на 
степените на вли-
яние и вероятност 
за проявление на 
значимите рискове 
за изпълнение на 
отбранителните 
програми. 

100 % 100 % 

   Изготвяне на Докла-
ди за резултатите от 
управлението на 
риска в отбрани-
телните програми на 
Министерството на 
отбраната - за шест, 
девет месеца и го-
дишен.  

По план на 
Програмен съ-
вет за 2016 
 

Осъществяване 
на мониторинг на 
степените на вли-
яние и вероятност 
за проявление на 
значимите рискове 
за изпълнение на 
отбранителните 
програми 

100 % 100 % 

   Извършване на ана-
лиз и оценка на ко-
рупционния риск в 
процеса на инспек-

Постоянен Прилагане на 
прозрачни мерки 
и механизми за 
бързо иденти-

100% 100% 
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ционната дейност в 
структурите и във 
военните формиро-
вания по Методиката 
за оценка на коруп-
ционния риск и 
предлагане на адек-
ватни и своевремен-
ни мерки за неговото 
ограничаване. 

фициране и прек-
ратяване на ко-
рупционни прак-
тики и за ефек-
тивно противо-
дейст-вие на ко-
рупционни проя-
ви. 

   Оценяване на ефек-
тивността на 
дейността на 
администрацията 
чрез прилагане на 
Вътрешни правила 
за анализ и оценка 
на ефективността на 
дейността на 
администрацията. 

Постоянен Повишаване на 
ефективността на 
дейността на ад-
министрацията. 
 

100% 100% 

   Изготвяне на мето-
дически указания за 
извършване на от-
четните дейности от 
финансовите органи 
в структурите на пря-
ко подчинение на 
министъра и в Бъл-
гарската армия. Под-
готовка и представя-
не в Министерството 
на финансите на 
финансово-
счетоводни отчети. 

В определени 
срокове 
 

Подпомагане на 
финансовите ор-
гани на второсте-
пенните разпоре-
дители с бюджет-
ни кредити при 
извършване на 
отчетната дей-
ност. 
 

100 % 
 

100 % 
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  Стратегически 

план за дейността 
по вътрешен одит 
2016-2018 г.  
Годишен план за 
дейността по 
вътрешен одит за 
2016 г. 

Осигуряване на 
ръководството на 
Министерство на 
отбраната на 
обективна и 
независима оценка 
за степента на 
надеждност и 
всеобхватност на 
финансовата и 
оперативна 
информация. 

Януари - 
Декември 

Утвърждаването 
на ефективен 
вътрешен кон-
трол, гарантиращ 
ефектив-ното 
функцио-ниране 
на сис-темите за 
отчет-ност. 

 0% 100% 

   Публикуване и акту-
ализиране на ин-
формацията за об-
ществените поръчки 
по Закона за общес-
твените поръчки и 
Вътрешните правила 
на Интернет страни-
цата на Министерст-
вото на отбраната, 
както и в регистъра 
по обществените по-
ръчки на Агенцията 
за обществени по-
ръчки.  

Постоянен  
 

Осигуряване на 
възможност за 
равни начала и 
равен старт на 
фирмите, желае-
щи да вземат 
участие в проце-
дурите и внасяне 
на прозрачност 
при проследяване 
на тяхното състо-
яние. 

100 % 100 % 

   Публикуване на Ин-
тернет страницата 
на МО на информа-
ция за продажба на 
недвижими имоти, в 
т. ч. и жилищни; за 
отдаването под наем 

Постоянен  Прозрачност, 
ефективност и за-
коносъобразност 
при управлението 
на недвижимите 
имоти.  
Осъществяване 

100 % 100 % 
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на имоти в управле-
ние на Министерст-
вото на отбраната. 

на ефективен ин-
веститорски конт-
рол при изпълне-
ние на сключени-
те договори за 
изпълнение на 
възложените об-
ществени поръч-
ки. Идентифици-
ране и прекратя-
ване на корупци-
онни практики. 

 3.3.Осигуряване на ус-
ловия за развитие на 
въоръжените сили в 
съответствие с измене-
нията в средата за си-
гурност с цел ефектив-
но изпълнение на тех-
ните функции. 

Закон за отбрана-
та и Въоръжените 
сили на Републи-
ка България. 
Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България  за пе-
риода 2014-2018 
г. 

Изготвяне на Доклад 
за състоянието на 
отбраната и въоръ-
жените сили и вна-
сяне на доклада за 
обсъждане и прие-
мане от Народното 
събрание. 

Март  Отчетност и подк-
репа за провеж-
даната от прави-
телството отбра-
нителна политика. 

50 % 100 %  

  Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015 – 2018 
г. 

Поддържане и раз-
витие на способнос-
ти за информацион-
но осигуряване и ра-
зузнавателна под-
дръжка на въоръже-
ните сили. 

Постоянен Информационно 
осигуряване на 
въоръжените си-
ли на Република 
България. Управ-
ление и коорди-
нация на разузна-
вател-ния процес 
във въоръжените 
сили. 

100% 100% 
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   Разработване на 

Правилник за уст-
ройството и дейност-
та на служба „Воен-
на информация“ и 
другите поднор-
мативни и вътрешни 
документи в съот-
ветствие със Закона 
за военното разузна-
ване. 

Април-май 
 

Привеждане дей-
ността на Служ-
бата в съответст-
вие с новата 
нормативна база. 
Изграждане на 
ефективна сис-
тема за управле-
ние на дейността 
и ресурсите. 
 

80% 100% 

   Ръководство на дей-
ността на Службите 
на военните аташе-
та. 

 

Постоянен Провеждане на 
ефективна воен-
но-дипломати-
ческа дейност и 
военно сътрудни-
чество за реали-
зиране на нацио-
налните приори-
тети в областта 
на отбраната и 
изпълнение на 
ангажиментите на 
Република Бълга-
рия в НАТО и ЕС.  

100 % 100 % 

  Национален план 
за противодейст-
вие на тероризма. 
МЗ № 853/ 
27.11.2016г рег-
ламентираща 
разработването 
на план на  Ми-
нистерството на 

Разработване на 
план на Министерст-
вото на отбраната за 
действие на минис-
терството, структу-
рите на Министерст-
вото на отбраната и 
Българската армия 
по противодействие 

Февруари 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определяне за-
дачите, силите, 
средствата и сро-
ковете и реда за 
оповестяване и 
реагиране от Ми-
нистерството на 
отбраната и Бъл-
гарската армия. 

100% 100% 
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отбраната за 
действие на ми-
нистерството, 
структурите на 
Министерст-вото 
на отбраната и 
Българската ар-
мия по противо-
действие на теро-
ризма. 

на тероризма. 
Актуализиране на 
плана на Минис-
терството на отбра-
ната. 

 
През годината 
При необхо-
димост 

  Доктрина за фи-
нансовото осигу-
ряване на Минис-
терството на отб-
раната. 
Устройствен пра-
вилник на Минис-
терството на отб-
раната.  
Бюджетни указа-
ния на Министер-
ството на отбра-
ната по разходва-
не на бюджета за 
2015 г. 

Финансовото осигу-
ряване на админист-
рацията и на ме-
роприятията, свър-
зани с дейността на 
българските контин-
генти зад граница, по 
линия на поетите 
международни анга-
жименти и издръжка-
та на националните 
представители от 
министерството в 
структури и щабове 
на НАТО и ЕС. 

Постоянен Финансово осигу-
ряване на адми-
нистративната 
дейност. 

100% 100% 

 3.4. Ефективно и ефи-
касно планиране на от-
браната, базирано на 
способности, целящо 
изграждане, развитие, 
поддръжка и използва-
не на необходимите 
способности на Въоръ-
жените сили за изпъл-

Закон за отбрана-
та и Въоръжените 
сили на Републи-
ка България.  
Указания на ми-
нистъра на от-
браната по отб-
ранителната по-

Разработване на 
„Указания на минис-
търа на отбраната 
за програмиране 
2017-2022 г.”; 
 

Април-Май  Създаване на ор-
ганизация за про-
веждане на про-
цеса на програми-
ране на ресурсите 
за отбрана. 

100 % 100 % 
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нение на задачите по 
отбрана на страната, 
изпълнение на задъл-
женията на Република 
България в системата 
за колективна сигурност 
и отбрана и за принос 
към националната си-
гурност в мирно време. 

литика. 
Указания на Ми-
нистерство на 
финансите. 
Ръководство за 
планиране, про-
грамиране, бю-
джетиране, из-
пълнение и отчет 
на отбранителни-
те про-грами в 
Министерството 
на отбраната. 

   Провеждане на прог-
рамен преглед на 
основните програми 
в Министерството на 
отбраната. 
 

Май-Юни 
 

Постигане на ка-
чествено плани-
ране на ресурсите 
за отбрана в отб-
ранителните 
програми. 

100 % 100 % 

   Провеждане на бю-
джетен преглед на 
основните (бюджет-
ни) програми в Ми-
нистерството на отб-
раната. 

Май-Юни  Вътрешна оптими-
зация на предос-
тавения финансов 
ресурс на второс-
тепенните разпо-
редители с бю-
джет.  

100 % 100 % 

   Изготвяне на Мемо-
рандум на програм-
ните решения 2017-
2022 г. 

Юни  Обобщаване на 
планираните ре-
сурси за от-брана. 

100 % 100 % 
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   Изготвяне на „Отчет 

за степента на из-
пълнение на полити-
ките и отбранител-
ните програми в МО, 
структурите на пряко 
подчинение на ми-
нистъра на отбрана-
та и Българската ар-
мия” – шестмесечен 
и годишен. 

По план Отчитане изпъл-
нението на цели-
те, приоритетите и 
задачите на отб-
ранителните прог-
рами.  

100 % 100 % 

  Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България 2014-
2018 г. 
Стратегическа 
концепция на НА-
ТО. 
Европейска стра-
тегия за сигур-
ност. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 

Участие в процеса 
на планиране на от-
браната в НАТО.  
 

Март - Ок-
томври  
 

Изпълнение на 
стъпка 3 от 
Процеса на 
отбранително 
планиране на 
НАТО (NDPP) по 
определяне на 
Цели за способ-
ности и тяхното 
разпределение 
между страните. 

0 % 
 

80 % 
 

  Стратегическа 
концепция на НА-

Поддържане в акту-
ално състояние на 

Постоянен Своевременно 
стартиране на 

100% 100% 
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ТО. 
Европейска стра-
тегия за сигур-
ност. 
Стратегия за на-
ционална сигур-
ност на Републи-
ка България. 
Национална отб-
ранителна страте-
гия. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 

системата от концеп-
туални и доктринал-
ни документи в об-
ластта на отбраната 
и въоръжените сили. 
 

процесите по раз-
работването и 
прегледа на докт-
риналните и кон-
цептуални доку-
менти. 

 
 

3.5.Придобиване в дъл-
госрочен план на клю-
чови за съвременните 
операции способности 
за: въздушно разузна-
ване и наблюдение; из-
граждане и поддържане 
на обща оперативна 
картина; комуникацион-
но-информационна 
поддръжка; мобилна 
логистика; действия в 
градска среда, нощем и 
при екстремни клима-
тични условия; защита 
на критична инфраст-
руктура. 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Р България 
за периода 2014-
20-18 г. 
Стратегическа 
концепция на НА-
ТО. 
Европейска стра-
тегия за сигур-
ност. 
Стратегия за на-
ционална сигур-
ност на Републи-
ка България.  
Национална отб-
ранителна страте-
гия. 
Доктрината на 

Придобиване в дъл-
госрочен план на 
ключови за съвре-
менните операции 
способности за: въз-
душно разузнаване и 
наблюдение; изг-
раждане и поддър-
жане на обща опера-
тивна картина; кому-
никационно-
информационна 
поддръжка; мобилна 
логистика; действия 
в градска среда, но-
щем и при екстремни 
климатични условия; 
защита на критична 
инфраструктура. 

В съответст-
вие със сро-
ковете, зало-
жени в Плана 
за развитие 
на Въоръже-
ните сили до 
2020 г. 
 

Изпълнение на 
мероприятията за 
2016 г. от  „План 
за развитие на 
Въоръжените си-
ли до 2020 г.” 
 

0% 100% 
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въоръжените си-
ли на Република 
България. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 

 3.6. Ремонт и поддръж-
ка на съществуващата 
инфраструктура. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 

Изпълнение на Еди-
нен поименен списък 
на обектите за стро-
ителство и строител-
ни услуги в частта му 
ремонт и поддържа-
не на съществува-
щите 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% 

4. Разширяване на 
участието на въо-
ръжените сили в ин-
тегрираната система 
за реакции при кри-
зи за по-ефективна 
защита на населе-
нието при бедствия. 

4.1. Използване на въо-
ръжените сили за под-
помагане на действията 
на другите национални 
институции в рамките 
на съществуващите 
способности (единна 
система за командване 
и управление в мирно 
време и при кризи). 

Закон за отбрана-
та и въоръжените 
сили. 
Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014 – 2018 
г. 
План на Минис-

Провеждане на спе-
циализирана подго-
товка и поддържане 
в готовност на фор-
мированията за ов-
ладяване и/или пре-
одоляване на пос-
ледствията от бедс-
твия. 
 

Постоянен Оказване на сво-
евременна и 
ефективна помощ 
на на държавна-
та, местната 
власт и населе-
нието при при 
кризи от невоенен 
характер. 

100% 
готов-
ност за 
изпъл-
нение 
на за-
дачите 

100% 
готовност за 
изпълнение 
на задачите 
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терството на отб-
раната за защита 
при бедствия. 

   Поддържане на на-
личната техника и 
оборудване, пред-
назначени за оказва-
не на помощ на на-
селението при бедс-
твия. 

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

100% 100% 

   Придобиване на но-
ви образци матери-
ални средства и 
оборудване за дос-
тигане на утвърдено-
то Ниво на амбиция. 

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

0% 100% 

   Преглед и актуали-
зиране на плана на 
Министерството на 
отбраната за защита 
при бедствия (при 
необходимост). 

До края на 
годината 

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

0% 100% 

   Неутрализиране на 
невзривените бойни 
припаси открити на 
територията на 
страната през 2016 г. 

Постоянен Оказване на сво-
евременна и 
ефективна помощ 
на населението 
при бедствия и 
откриване на не 
взривени бойни 
припаси от пред-
варително под-
готвени и оборуд-
вани формирова-
ния, съгласно ут-

0% 100% 
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върдените плано-
ве. 

   1. Поддържане в 
готовност на мо-
дулни формиро-
вания на Военно-
въздушните сили. 
Денонощно дежур-
ство за аварийно-
спасително осигу-
ряване. 

Целого-
дишно 

Принос към 
националната 
сигурност в мирно 
време. 

100% 100% 

. 4.2. Въвеждане на про-
цедури за незабавно и 
пряко (финансовата 
равностойност на из-
разходваните горива, 
горивосмазочни мате-
риали и ресурсите, 
свързани с амортизаци-
ята на компоненти, въз-
ли и агрегати на изпол-
званата техника, специ-
ално оборудване и еки-
пировка, се възстано-
вяват от заявителите по 
сметка на формирова-
нието, изпълнило зада-
чите) възстановяване 
на способностите на 
формированията на въ-
оръжените сили след 
използването им за 
оказване на помощ на 
населението и подкрепа 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Р България 
за периода 2014-
2018. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 

Въвеждане на про-
цедури за незабавно 
и пряко възстановя-
ване на способнос-
тите на формирова-
нията от въоръжени-
те сили след използ-
ването им за оказва-
не помощ на населе-
нието и подкрепа на 
национални институ-
ции при природни 
бедствия, аварии и 
екологични катаст-
рофи. 

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

0% 100% 
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на националните инсти-
туции при природни 
бедствия, аварии и еко-
логични катастрофи. 

 4.3. Развитие на капа-
цитета за анализ и пре-
венция в Центъра за 
изследване, изграждане 
и усъвършенстване на 
способности за управ-
ление на кризи и реаги-
ране при бедствия и 
акредитирането му като 
елемент от мрежата от 
центрове по компетент-
ност на НАТО. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Р България 
за периода 2014-
2018 г. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 

Предприемане на 
дейности за създа-
ване на оперативна 
лаборатория в Цен-
търа за изследване, 
изграждане и усъ-
вършенстване на 
способности на НА-
ТО за управление 
при кризи и реагира-
не при бедствия. 

Постоянен Изграждане и 
развитие на спо-
собности както в 
национален, така 
и в международен 
аспект. 
 

80% 100% 

   Предприемане на 
дейности за подго-
товка на Центъра за 
изследване, изграж-
дане и усъвършенс-
тване на способнос-
ти на НАТО за уп-
равление при кризи и 
реагиране при бедс-
твия за последваща 
акредитация. 

Постоянен Успешна реакре-
дитация на Цен-
търа. 

80% 100% 

 4.4.Осигуряване на ин-
фраструктура при при-
родни бедствия, аварии 
и екологични катастро-
фи. 

Програмата на 
правителството 
за стабилно раз-
витие на Репуб-
лика България за 
периода 2014-
2018г. 

Участие в щаба за 
защита при бедствие 
на Министерството 
на отбраната. 

Периодично Изготвяне на екс-
пертни станови-
ща. При възник-
нала необходи-
мост – предоста-
вяне на исканата 
информация, ка-

 0%      100% 
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 саеща инфраст-

руктурата. 
   Участие в постоян-

нодействащата ра-
ботна група за уста-
новяване на критич-
ната инфраструкту-
ра. 

Периодично Изготвяне на екс-
пертни станови-
ща. 

100% 100% 

5. Постепенно пре-
установяване на 
всички зависимости 
на българските отб-
ранителни способ-
ности, потенциално 
водещи до неустой-
чивост на външната 
граница на евроат-
лантическата общ-
ност. 

5.1.Премахване на за-
висимостта в областта 
на въоръженията и тех-
никата от страни извън 
НАТО и ЕС. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Р България 
за периода 2014-
2018 г. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 

Изготвяне на анализ 
за мащабите на за-
висимостта на Въо-
ръжените сили от 
използваното съвет-
ско военно оборуд-
ване. 

Декември  Информираност 
относно степента 
на  зависимостта 
на Въоръжените 
сили от използва-
ното съветско во-
енно оборудване. 

10% 100% 

   Изготвяне на оценки 
за пределните сро-
кове на използване-
то на въоръжение, 
бойна техника и еки-
пировка в рамките на 
пределния остатъчен 
ресурс и тяхната 
подмяна. 

Декември  Информираност 
относно необхо-
димостта от при-
добиване на нови 
типове въоръже-
ние и техника. 

10% 100% 

   Присъединяване към 
политически ангажи-
мент, подписан от 
министрите на отб-
раната в НАТО. 

До Срещата 
на върха във 
Варшава през 
юли  

Рамка за насоч-
ване на усилията 
за намаляване на 
зависимостта. 

10% 100% 
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 5.2. Превъоръжаване 

на Българската армия 
по модел, изключващ 
практиките на лошо уп-
равление и намаляващ 
зависимостта на Ре-
публика България в об-
ластта на въоръжения-
та и техниката от стра-
ни извън НАТО и ЕС. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. Програма за 
развитие на отб-
ранителни спо-
собности на Въо-
ръжените сили на 
Р България 2020.   
План за развитие 
на Въоръжените 
сили  до 2020 г. 
 

 Изпълнение на 
Плана за действие 
на Министерството 
на отбраната за 
недопускане на 
условия за корупция 
на всички равнища 
чрез незабавно 
докладване на 
индикатори за 
корупция, изготвяне 
на модули и 
провеждане на 
семинарни обучения 
за предотвратяване 
на корупционни 
практики. 

Януари - 
Декември 

Ограничаване на 
корупцията, 
прозрачност и 
постоянен кон-
трол и наблю-
дение на клю-
чови дейности в 
Министерството 
на отбраната. 
Подобрени са 
въведените кон-
тролни меха-
низми по ключо-
ви процеси в 
административ-
ните структури от 
състава на 
Министерството 
на отбраната, 
както и 
командванията на 
Въоръжените 
сили. 
 

100% 100% 

   Участие в работни 
групи и изготвяне на 
документи, свързани 
превъоръжаване на 
Българската армия. 

Постоянен Реализиране на 
проектите за пре-
въоръжаване на 
Българската ар-
мия. 

100% 100% 

 5.3.Реинвестиране в 
отбраната на страната 
и нейната модерниза-
ция с цел постигане на 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 

Законодателно оси-
гуряване на процеса 
на реализиране на 
реинвестициите в 

Декември  Стартиране на 
инвестиционни 
проекти.  

0% 40% 
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приетите цели в плани-
рането на отбраната на 
НАТО.  

България за пе-
риода 2014-2018 
г.  

отбраната на стра-
ната и нейната мо-
дернизация. 

 5.4.Стимулиране на 
сътрудничеството на 
отбранителната ни ин-
дустрия с фирми от 
държавите-членки на 
НАТО и ЕС.  
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. 
 
 
 
 

Участие в работни 
групи в Министерст-
вото на отбраната, 
НАТО и Европейска-
та агенция по отбра-
ната, съвместно с 
представители на 
отбранителната ни 
индустрия и изготвя-
не на документи, 
свързани с индуст-
риалното сътрудни-
чество. 

Постоянен 
 
 

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

100 % 100 % 

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

6.1. Запазване на чис-
леността на Българска-
та армия, обвързано с 
Плана за развитие на 
Въоръжените сили, и 
създаване на условия 
за изпълнение на конс-
титуционно определе-
ните задължения на 
въоръжените сили. 
 
 
 
 
 
 
 

„Програма на 
правителството 
за стабилно раз-
витие на Р Бълга-
рия за периода 
2014-2018 г.  
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г., 
Закон за резерва 
на въоръжените 
сили на Републи-
ка България,  
План за развитие 
на въоръжените 
сили. 

Осигуряване на дей-
ностите по комплек-
туване на военните 
формирования от 
въоръжените сили и 
структурите по чл. 50 
от Закона за отбра-
ната и въоръжените 
сили на Република 
България във военно 
време.  

Постоянен  Комплектуване на 
формированията 
с необходимите 
мобилизационни 
ресурси от запа-
са.  

100 %  100 %  
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   Организиране и оси-

гуряване на дейнос-
тите по комплектува-
нето наструктурите 
по чл. 50 от Закона а 
отбраната и въоръ-
жените сили на Ре-
публика България 
със запасни и техни-
ка запас за военно 
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, органи-
зиране и водене на 
отчета на български-
те граждани и техни-
ката за мирно и во-
енно 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 
рекламната кампа-
ния и администра-
тивното осигуряване 
и обслужване на 
кандидатите за во-
енна служба и служ-
ба в доброволния 
резерв. 

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

100 % 100 % 

   Участие в дейности-
те по председателс-
твото на Комитета на 
националните ре-
зервни сили на НА-

По отделен 
план. 

Обмяна на опит с 
останалите 29 
страни-членки на 
Комитета на на-
ционалните ре-

100 % 100 % 
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ТО (NRFC) през 
2014–2016 г. 

зервни сили на 
НАТО по подго-
товката на резер-
ва на въоръжени-
те сили. Издигане 
на престижа на Р 
България с ус-
пешно председа-
телстване за пър-
ви път на този ко-
митет на НАТО от 
страна от Из-
точна Европа.  

   Организиране и про-
веждане на подго-
товката на български 
граждани без военна 
подготовка. 

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

0 % 100 % 

 6.2.Усъвършенстване 
на нормативната уред-
ба, регламентираща 
професионалния под-
бор и кариерното раз-
витие на военнослуже-
щите и цивилните слу-
жители. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Р България 
за периода 2014-
20-18 г.  
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г.  
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020  
Закон за от-
браната и въоръ-

Осъществяване на 
съвместни дей-
ности с освободе-
ните от военна 
служба военнос-
лужещи, с работо-
дателите и тяхно-
то подпомагане в 
социалната им 
адаптация.  
 

 

Постоянен Постигане на по-
голяма степен на 
адаптация.  
 

100 %  
 

100 %  
 

  Подобряване взаи-
модействието с 
Агенцията по зае-
тостта и организаци-
ите от неправителст-

Постоянен Устройване на 
подходяща рабо-
та на осво-
бодените от во-
енна служба во-

100 % 
 

100 % 
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жените сили 
на Република 
България. Наред-
ба Н – 29/ 2010 г.  
Концепция на 
Централното во-
енно окръжие за 
усъвършен-
стване на модела 
социална адап-
тация.  

вения сектор за оси-
гуряване на трудова 
заетост на военнос-
лужещите освободе-
ни от военна служба. 

еннослужещи в 
съответствие с 
тяхно образова-
ние, личностни 
качества и орга-
низационен опит. 

   Разработване на но-
ви подзаконови акто-
ве, нова учебна до-
кументация за обу-
чение по специал-
ностите от професи-
онално направление 
„Военно дело“. 

Декември  Подобряване на 
кариерното 
развитие на 
военнослужещите 
и цивилните 
служители в Ми-
нистерството на 
отбраната. 

35% 100% 

   Разработване на нов 
модел на обучение 
на офицерите във 
Военна академия 
„Г.С.Раковски“. 

Декември 
 

Подобряване на 
качеството на 
образованието, 
придобивано във 
Военна академия 
за осигуряване на 
мисиите и 
задачите на 
въоръжените 
сили. 

20% 100% 

   Промяна на норма-
тивната уредба по 
приемане на военна 
служба и развитие в 
кариерата.  

Декември  Оптимизиране на 
системата за 
кариерно разви-
тие на военно-
служещите. 

30% 100% 
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 6.3.Подобряване усло-

вията на труд и качест-
вото на живот на лич-
ния състав на Минис-
терството на отбраната, 
Българската армия и 
структурите на пряко 
подчинение на минис-
търа на отбраната. 

Закон за здравос-
ловни и безопас-
ни условия на 
труд. 

Изготвяне на изме-
нения и допълнения 
в Наредба Н-3 от 
08.02.2011г. „Усло-
вията, реда и разме-
рите за изплащане 
на допълнителни 
възнагражденияза 
рискове за живота и 
здравето, които не 
могат да бъдат отст-
ранени, ограничени 
или намалени за во-
еннослужещите и 
цивилните служите-
ли от Министерство-
то на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на ми-
нистъра на отбрана-
та и Българската ар-
мия. 

Декември  Отстраняване на 
пропуските и сла-
бостите в Наред-
ба Н-3 от 
08.02.2011г. 

100% 100% 

  Закон за инспек-
тиране на труда. 
Наредба за инс-
пектиране на тру-
да. 

Контрол на дейност-
та по осигуряване на 
здравословни и бе-
зопасни условия на 
труд в Министерст-
вото на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на ми-
нистъра на отбрана-
та и Българската ар-
мия. 

Постоянен Гарантиране на 
правилното при-
лагане на законо-
дателството в об-
ластта на здра-
вословни и безо-
пасни условия на 
труд в Министер-
ството на отбра-
ната, структурите 
на пряко подчи-
нение на минис-

100% 100% 
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търа на отбраната 
и Българската 
армия. Добиване 
на реална предс-
тава за състояни-
ето на трудовия 
травматизъм, 
професионалните 
заболявания и 
условията на 
труд. 

   Модернизиране на 
предоставените от 
Изпълнителна аген-
ция „Военни клубове 
и военно-почивни 
домове” админист-
ративни услуги и въ-
веждане на между-
народни стандарти, 
гарантиращи качест-
веното им предлага-
не. 

  Въвеждане на 
електронна сис-
тема за онлайн 
резервации в хо-
телите и почивни-
те домове за по-
ефективно обс-
лужване на кли-
ентите.  

 

 Повишаване 
възможност-
та на клиен-
тите да ре-
зервират 
карти за по-
чивка  при 
равни усло-
вия по време 
на свобод-
ната разпро-
дажба на 
неусвоените 
карти. 

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  

7.1.  Актуали-
зиране/разработване на 
стратегически докумен-
ти в съответствие с ге-
остратегическите цели 
и приоритети на бъл-
гарското участие в Об-
щата външна политика 
и политика на сигур-

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г.  
Европейска стра-
тегия за сигур-

Участие в актуализи-
рането/разра--
ботването на страте-
гически документи в 
интерес и съответст-
вие с геостратеги-
ческите цели и прио-
ритети на българско-
то участие в Общата 

Постоянен Реализиране на 
националните и 
общностните ин-
тереси и приори-
тети в областта 
на сигурността и 
отбраната в за-
ложените в стра-
тегическите доку-

0% 100% 
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на 2018 г. 
 

ност/Обща политика за 
сигурност и отбрана на 
ЕС, включително гео-
графския обхват на 
провежданите операции 
и мисии, с отчитане и 
прилагане на всеобх-
ватния подход. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ност. 
Стратегия за на-
ционална сигур-
ност на Републи-
ка България. 
 Национална отб-
ранителна страте-
гия. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 
Доктрина на въо-
ръжените сили на 
Република Бълга-
рия. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 

външна политика и 
политика на сигур-
ност/Обща политика 
за сигурност и отб-
рана на ЕС, включи-
телно географския 
обхват на провежда-
ните операции и ми-
сии, с отчитане и 
прилагане на всеоб-
хватния подход. 

менти параметри 
и рамки.  

   Изпълнение на за-
ложените за 2016 г. в 
Плана за подготов-
ката на българското 
председателство на 
Съвета на ЕС през 
2018 г. цели и зада-
чи. 

По отделен 
план 

Постигане на за-
ложените цели за 
2016 г. в Плана за 
подготовката на 
българското 
председателство 
на Съвета на ЕС 
през 2018 г. 
Подготовка на 
екипа от Минис-
терството на отб-
раната за изпъл-
нение на ангажи-
менти, свързани с 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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провеждането на 
българското 
председателст-во 
на Съвета на ЕС. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.Развиване на по-
систематично и дългос-
рочно отбранително 
сътрудничество в об-
ластта на отбранител-
ните способности чрез 
максимално използване 
на потенциала и въз-
можностите на инициа-
тивата за обединяване 
и споделяне на способ-
ности и гарантиране на 
достъпа до ключови за 
ЕС способности и тех-
нологии. 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018г.  
Европейска стра-
тегия за сигур-
ност. 
Стратегия за на-
ционална сигур-
ност на Републи-
ка България. 
 Национална отб-
ранителна страте-
гия. 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г. 
 Доктрина на въо-
ръжените сили на 
Република Бълга-
рия. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

Задълбочаване на 
взаимодействието с 
Европейската аген-
ция по отбрана в из-
граждането на кри-
тични военни спо-
собности за въоръ-
жените сили на Ре-
публика България 
през 2016 г., чрез 
пълно използване на 
експертизата на 
Агенцията. 

Постоянен Използване на 
потенциала и 
възможностите на 
инициативата за 
обединяване и 
споделяне на 
способности и га-
рантиране на дос-
тъпа до ключови 
за ЕС способнос-
ти и технологии. 

 
 

10% 100% 
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7.3.Участие на Репуб-
лика България в Бойни-
те групи на ЕС. 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. 
Европейска стра-
тегия за сигур-
ност. 
 

Участие с контингент 
в Бона група „HEL-
BROC“ на ЕС 

 Повишаване на 
подготовката на 
командирите и 
щабовете, прила-
гане на процеду-
рите на ЕС за уп-
равление при кри-
за 

100% 100% 

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

След искане 
на ВС на ЕС 
март-май 

40% 100% 

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 двустран-
ни механизми за 
съвместно финан-
сиране чрез много-
годишни програми и 
при намаляване на 
зависимостите от 
страни извън НАТО 

8.1.  Дефиниране на 
портфолио от проекти 
за постигане на способ-
ностите и въвеждане на 
проектно управление по 
модела PRINCE II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г. 
и Програма за 
развитие на отб-
ранителните спо-
собности на въо-
ръжените сили 
2020  
  

 Методическо под-
помагане функцио-
нирането на Бордо-
вете за управление 
на проекти, проект-
ните ръководители и 
проектните екипи на 
проектите, одобрени 
за включване в Пор-
тфолиото от проекти 
на Министерство на 
отбраната. 
 

Постоянен 
 

Осигуряване ад-
министративен 
капацитет за 
ефективна работа 
на системата по 
метода PRINCE2. 
 
 

40 % 
 

80 % 
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и ЕС. 

   Разработване на ця-
лостна правна рамка 
в това число и про-
ект на акт, регламен-
тиращ вътрешния 
ред зана осъществя-
ване на проектното 
управление в Минис-
терството на отбра-
ната. 
 

31.12.2016 г Установяване на 
процедурите и 
взаимовръзките 
между админист-
ративните звена 
от администраци-
ята на МО, струк-
турите на пряко 
подчинение на 
министъра на от-
браната и Бъл-
гарската армия, 
както и със съве-
тите към минис-
търа на отбраната 
по чл. 33, ал. 7 от 
Закона за отбра-
ната и въоръже-
ните сили на Ре-
публика България 
при иницииране, 
управление и из-

20% 
 

80% 
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пълнение на про-
ектите.  
 

   Изготвяне на елект-
ронен регистър/ 
единна база данни 
за проектите вклю-
чени в обхвата на 
портфолиото ат про-
екти на Министерст-
вото на отбраната и 
Инвестиционен план-
програма на всички 
проекти в Министер-
ството на от-
браната.  

Декември 
 

Изграждане и 
поддържане в 
електронен вид 
на единна база 
данни в помощ на 
вземането на ин-
формирани и 
обосновани ре-
шения от страна 
на ръководството 
на Министерство-
то на отбраната и 
органите за про-
ектно управление. 

10% 100% 

   Разработване на Ин-
вестиционен план-
програма на Минис-
терството на отбра-
ната в съответствие 
с „План за развитие 
на въоръжените си-
ли до 2020 г.“ 

Юни Насоки за модер-
низация и превъ-
оръжава-не на 
Въоръжените си-
ли на Република 
България. 

5% 100% 

 8.2. Стартиране и из-
пълнение на инвести-
ционни проекти. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България.  
Програма за раз-
витие на отбрани-
телните способ-
ности на Въоръ-

Изпълнение на про-
ект за модернизация. 
„Изграждане на ба-
тальонна бойна гру-
па от състава на ме-
ханизирана бригада”. 

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

0% 100% 
(на деѝнос-
тите с осигу-
рено финан-
сиране) 
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жените сили на 
Република Бълга-
рия 2020. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020г.” 

   Продължава работа-
та по проекта „Мо-
дернизация на фре-
гати, клас Е-71”. 

 По-ефективно ре-
сурсно управле-
ние на проектите 
във Военноморс-
ките сили за изг-
раждане на необ-
ходимите отбра-
нителни способ-
ности. 

5% 8% 

   Продължава работата 
по проекта „Придоби-
ване на многофункци-
она-лен модулен пат-
рулен кораб” 

 По-ефективно ре-
сурсно управление 
на проектите във 
Военноморските 
сили  за изграждане 
на необходимите 
отбранителни спо-
собности. 

10% 15% 

   Осигуряване на лета-
телната годност на 
самолет „МиГ -29“ 

Декември По сключено 
междуправителс-
твено споразуме-
ние между Репуб-
лика България и 
Република Полша 
за осигуряване на 
логистична подк-
репа за самолети 
МиГ-29, четири от 
ремонтираните 

30% 100% 
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български двига-
тели се очаква да 
бъдат върнати - 
два в средата и 
два в края на 
2016г. 

   Поддържане на лета-
телната годност на 
самолети L-39ZA. 

Декември Сключени договори 
за възстановяване 
на летателната 
годност на 2 броя 
самолети L-39ZA 
през 2016г. и за 
доставка на резер-
вни части и консу-
мативи. 
 

30% 100% 

   Осигуряване на лета-
телна годност на вер-
толети Ми-17. 

Декември Капитално въз-
становителен 
ремонт на вер-
толет Ми-17 с 
договор №УД-12-
03/29.12. 
2015 г. 

 

25% 100% 

   Интегрирана логис-
тична поддръжка на 
самолети Pilatus PC-
9M и PC-12/45. 
 

Декември Доставки на резер-
вни части, консу-
мативи и оборуд-
ване за самолет 
PC-9М. Планови 
ремонти и техни-
чески инспекции на 
оборудване от 
комплектацията на 
самолет PC-9М.  

35% 100% 



 57 

1 2 3 4 5 6 7 
   Изграждане на ин-

формационна систе-
ма, която да интегри-
ра в себе си инфор-
мацията от вече изг-
радените комуникаци-
онни и информацион-
ни системи на трите 
вида въоръжени сили 
за създаване и разп-
ространение на Обща 
оперативна картина. 

Декември 
 

Изграждане и 
функциониране 
на Съвместен 
оперативен цен-
тър (СОЦ) на 
СКС. 
Усъвършенст-
ване на систе-
мата за коман-
дване и управ-
ление на 
Българската 
армия. 

30% 50% 

    Реализиране на До-
говор BU-D-QAB 
A2/02.03.2015г./ УД-
04-11/06.04.2015 г 
Доставка на резерв-
ни части за HAL-
VERSON 25K  

Декември 
 

Поддръжка на из-
градените спо-
собности за това-
ро-разтоварни 
дейности. 

0% 100% 

   Изграждане, разви-
тие и поддръжка на 
мрежа от центрове 
за данни с разпре-
делени бази от дан-
ни на основата на 
облачните техноло-
гии. 

Постоянен  Завършване изг-
раждането на 
функциониращ 
сегмент от един-
ната мрежова 
среда. 

10% 60% 

 

  Поддръжка и разви-
тие на комуникаци-
онните и информа-
ционни системи и 
последващо разши-

Постоянен  Завършване изг-
раждането на 
функциониращ 
сегмент от един-
ната мрежова 

40% 70% 
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ряване на обхвата на 
мрежовата инфраст-
руктура. 

среда. 

   Увеличаване на броя 
и качеството на 
всички базовите ко-
муникационни и ин-
формационни услуги 
предоставяни на 
потребителите. 

Постоянен  Завършване изг-
раждането на 
функциониращ 
сегмент от един-
ната мрежова 
среда. 

40% 80% 

   Изграждане, под-
държане и развитие 
на център за наблю-
дение, анализ, реа-
гиране и възстано-
вяване на КИС. 

Постоянен  Развитие на ав-
томатизираната 
информационна 
система и адап-
тация на полеви-
те системи за уп-
равление в рам-
ките на федери-
раната мрежа за 
управление на 
мисиите на НАТО. 

10% 40% 

   Развитие на способ-
ностите на модул за 
комуникационна и 
информационна 
поддръжка в съвмес-
тен проект с НАТО 
до достигане на пъл-
ните оперативни 
способности на мо-
дула. 

Постоянен  Изпълнение на 
изискванията за 
привеждане на 
модула в състоя-
ние начални опе-
ративни способ-
ности до пълни 
оперативни спо-
собности. 

30% 60% 

   Софтуерна и 
хардуерна 
актуализация и 

Постоянен за  
2016 

Модернизирани 
навигационни, 
сензорни и 

20% 30% 
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технологично 
развитие на 
навигационните, 
сензорните и 
криптиращи системи 
в унисон с 
развитието на 
подобните системи в 
НАТО и ЕС. 
Създаване на 
единна оперативно 
съвместима среда за 
C4ISR.. 

криптиращи 
системи, съгласно 
тенденциите за 
развитие в НАТО 
и ЕС. 

 
 

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

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Р България 
за периода 2014-
2018 г. 
Стратегическа 
концепция на НА-
ТО. 
 

Изготвяне  на военна 
оценка и препоръки 
за възможностите за 
афилиране на фор-
мирования от Сухо-
пътни войски към 
структури на НАТО.  

До края на 
2016 г. 
 

Повишаване на 
нивото на опера-
тивната съвмес-
тимост и довери-
ето и сигурността 
в регионален ма-
щаб. 

15% 100% 

 8.4. По-активно използ-
ване на възможностите 
на агенциите на НАТО и 
на Европейската аген-
ция по отбрана в про-
цеса на реализиране на 
инвестиционните про-
екти. 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018 
г.  
Програма за раз-
витие на отбрани-
телни способнос-
ти на Въоръжени-

Участие в дейности-
те за реализиране на 
проектите с участие-
то на агенциите на 
НАТО и на Евро-
пейската агенция по 
отбрана. 

Постоянен Подписване на 
споразумения и 
реализиране на 
доставки и пре-
доставяне на ус-
луги. 

10% 100% 
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те сили на Репуб-
лика България 
2020.   
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

 8.5. Развитие на инф-
раструктурата на отб-
раната съобразно фи-
нансовите възможности 
на бюджета на Минис-
терството на отбраната 
и чрез използване на 
Програмата за инвести-
ции в сигурността на 
НАТО. 

Програмата на 
правителството 
за стабилно раз-
витие на Репуб-
лика България за 
периода 2014-
2018г. 
Бяла книга за от-
браната и Въоръ-
жените сили.  
Национална прог-
рама „България в 
НАТО и в Евро-
пейската отбрана 
- 2020“; 
Отбранително 
планиране на НА-
ТО; 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

Организиране и реа-
лизиране на нацио-
нално участие в Прог-
рамата на НАТО за 
инвестиции в сигур-
ността (NSIP). 

Декември Завършване на 3 
проекта – 3AF, 
3AF 31016,3AF 3 
DSM.  
Стартиране на 
изпълнението на 
строителни рабо-
ти по проекти 
BRASS и ASBE. 
Планиране и оси-
гуряване на сред-
ства по Пакети от 
способности 
9А3104, 9А3101, 
9А13 95, RSOM и 
Prepositioning 
Постигане на спо-
собности на НА-
ТО и Република 
България чрез 
изграждане на 
инфраструктура 
по Програмата за 
инвестиции в си-
гурността  на НА-
ТО. 

25% 100% 
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 8.6.Използване въз-

можностите на между-
народното сътрудни-
чество и на програмите 
на правителството на 
САЩ за подпомагане в 
областта на сигурност-
та за реализация на 
проекти от споделен 
интерес със съюзници-
те.  
 

Програмата на 
правителството 
за стабилно раз-
витие на Репуб-
лика България за 
периода 2014-
2018г. 
 Програма за раз-
витие на отбрани-
телни способнос-
ти на Въоръжени-
те сили на Репуб-
лика България, 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 

Максимално използ-
ване на възможнос-
тите, предоставяни 
от програмата на 
правителството на 
САЩ за подпомагане 
на сигурността и от-
браната (FMS,FMF) 
за придобиване на 
нови отбранителни 
способности.  
 

Постоянен 
 

Придобиване и 
поддържане на 
отбранителни 
способности в 
подкрепа на из-
пълнение на ми-
сиите на Въоръ-
женити сили и за 
участие в съюзни 
и коалиционни 
операции. 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

   Изграждане на ин-
формационна систе-
ма, която да интег-
рира в себе си ин-
формацията от вече 
изградените комуни-
кационни и инфор-
мационни системи на 
трите вида въоръже-
ни сили за създаване 
и разпространение 
на Обща оперативна 
картина. 

Декември 
2016 

Изграждане и 
функциониране 
на Съвместен 
оперативен цен-
тър (СОЦ) на 
Съвместното ко-
мандване на си-
лите. 
Усъвършенст-
ване на систе-
мата за коман-
дване и управле-
ние на Българска-
та армия. 

30% 50% 

   Формиране на щатен 
офис на информаци-
онната система „Ло-
гистика на Българс-

Юли 
 
 
 

Формиране на 
офиса. 
 
 

0% 
 
 
 

100% 
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ката армия“ в Съв-
местното командва-
не на силите. 
Внедряване на ин-
формационната сис-
тема „Логистика на 
Българската армия “  
във военни форми-
рования от Българс-
ката армия. 

 
 
 
Декември 
 

 
 
 
Внедряване на 
информационната 
система „Логисти-
ка на Българската 
армия“ в 10 воен-
ни формирования 
от Българската 
армия. 

 
  
 
 
10% 

 
   
 
 
100% 

 8.7.Освобождаване от 
излишните за Минис-
терството на отбраната 
недвижими имоти и 
движими вещи в инте-
рес на отбраната. 

„План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г.“. 
 

Редуциране  обема  
на собствеността, в 
рамките на необхо-
димото за изпълне-
ние на функциите и 
задачите на Минис-
терството на отбра-
ната и Българската 
армия. Намаляване 
на бюджетните раз-
ходи за поддръжка 
на имотите с отпад-
нала необходимост 
чрез: 
Изготвяне на Реше-
ния на Министерски 
съвет за безвъзмез-
дно предоставяне на   
имоти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Януари -
Декември 
 

Изготвени и прие-
ти Решенияна 
Министерски съ-
вет за безвъзмез-
дно предоставяне 
на   имоти в уп-
равление на Ми-
нистерство на от-
браната (в съот-
ветствие със  
заявен инвести-
ционен интерес)  
Дадено съгласие 
за предоставяне-
то им по чл. 17, 
ал. 2 от Закона за 
държавна собст-
веност – чрез от-
немане със запо-
вед на областния 
управител.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

  Програма на пра-
вителството за 

Организиране на 
процедури за про-

Януари -
Декември 

Максимално из-
пълнение на гра-

0 бр. 200 броя 
стартирани 
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стабилно 
развитие на Ре-
публика 
България за пе-
риода 
2014-2018 
Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018 г., 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020“. 

дажба чрез търг на 
недвижими имоти с 
отпаднала необхо-
димост за Минис-
терството на отбра-
ната и Българската 
армия 

 фика за продажба 
на недвижими 
имоти чрез таен 
търг 

процедури 

  

 

Организиране на про-
цедури за продажба на 
имоти от жилищния 
фонд на Министерство-
то на отбраната с от-
паднала необходимост 
за Министерството на 
отбраната и Българска-
та армия. 

Април - Де-
кември 

 

Стартиране на 
процедури за 
продажба на 200 
имота от жилищ-
ния фонд на Ми-
нистерството на 
отбраната. 
 

0% 100% 

  Наредба за про-
дажба на жилища, 
ателиета и гаражи 
от жилищния 
фонд на Минис-
терството на отб-
раната. 

Изготвяне на Списъ-
ци на излишните за 
Българската армия 
оръжия, боеприпаси, 
взривни вещества и 
пиротехнически из-
делия (ОБВВПИ), 
подлежащи на сне-
мане от употреба. 

Януари 
  
 

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-

90 % 
 

100 % 
 



 64 

1 2 3 4 5 6 7 
ване на финансов 
ресурс.  
Изготвяне и ут-
върждаване на 
Списъка от Ми-
нистъра на отб-
раната и свежда-
не за изпълнение 
от Съвместното 
командване на 
силите, Сухопът-
ни войски, Воен-
новъздушни сили, 
Военноморски си-
ли и структури на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната. 

  Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014-2018г. 
 Указания на ми-
нистъра на отб-
раната по отбра-
нителната поли-
тика 2015-2018г. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

Изготвяне на Списък 
на излишните за 
Българската армия и 
структурите на пряко 
подчинение на ми-
нистъра на отбрана-
та, които не са са-
мостоятелни юриди-
чески лица, продукти 
свързани с отбрана-
та, но не спадат към 
оръжия, боеприпаси, 
взривни вещества и 
пиротехнически из-
делия, и изделия и 
технологии с двойна 

Март 
  
 
 

Изготвяне и ут-
върждаване на 
Списъка от ми-
нистъра на отб-
раната и свежда-
не за изпълнение 
от Съвместното 
командване на 
силите, Сухопът-
ни войски, Воен-
новъздушни сили, 
Военноморски си-
ли и структури на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната. 

 0 % 
 

100 % 
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употреба за снемане 
от употреба.    

  Mеморандум за 
унищожаване на 
излишни за въо-
ръжените сили 
специални горива 
между прави-
телството на Ре-
публика България 
и ОССЕ. 

Унищожаване на из-
лишни специални 
горива и окислите-
ли. 
 
 
 
 

До края на 
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

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% 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Техническо спо-
разумение за 
унищожаване на 
конвенционални 
оръжия” между 
министъра на от-
браната на Ре-
публика Бълга-
рия и посланика 
на САЩ в  Ре-                      
публика Бълга-
рия. 

Унищожаване на из-
лишни касетъчни 
боеприпаси. 

Януари -
Декември  
 

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

0% 
 

100% 
 

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

9.1. Развитие на спо-
собностите за киберот-
брана чрез участие в 
инициативите „Интели-
гентна отбрана“ на НА-
ТО и „Обединяване и 
споделяне“ на ЕС. 
 
 

Програма на пра-
вителството за 
стабилно разви-
тие на Република 
България за пе-
риода 2014 – 2018 
г. 
Програма за раз-
витие на отбрани-
телни способнос-
ти на Въоръжени-

Участие в подготовка 
на „Национална 
стратегия по кибер 
сигурност“; 
Разработване на ви-
зия (модел) за кибер 
защита в Министерс-
твото на отбраната. 

Април 
 
 
 
 
Юни 
 
 
 

Създаване на на-
ционална полити-
ка за кибер сигур-
ност с визия за 
стратегическо 
развитие и пости-
гане на устойчи-
вост на критични-
те комуникацион-
но-информа-
ционни системи. 

20 % 70 % 
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област. те сили  на Ре-

публика България 
2020. 
 

Създаване на мо-
дел  на организа-
ционна култура, 
координация и 
взаимодействие 
между отговорни-
те структури. 

   Изготвяне на необ-
ходимата докумен-
тация за стартиране 
на проекта “Кибер 
защита”. 
Избор на Изпълни-
тел. Дейности по 
поддържане на съ-
ществуващи способ-
ности.  

Април 
 
 
 
 
Юни - 
Септември 
 
Постоянен 

Придобиване на 
способност за га-
рантиране на ус-
тойчивостта на 
услугите в кому-
никационно-
информа-
ционните системи  
при злонамерени 
действия в кибер 
пространството.  

20 % 50 % 

   Подготовка и под-
писване на споразу-
мения с Агенцията 
на НАТО за комуни-
кации и информация 
(NCIA). 

Март 
 
 

Юни 
 
 
 
 

 

Придобиване на 
способност за 
достоверно дос-
тавяне на крип-
тографски мате-
риали в електро-
нен формат. 
Изграждане на 
способност за уп-
равление на крип-
тографски мате-
риали на НАТО в 
електронен вид 
на територията на 
РБългария. 

20 % 100 % 
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   Участие в проекта 

Multinational Malware  
Information Sharing 
Platform по инициа-
тивата „Интелигент-
на отбрана“ на НА-
ТО. 

Декември Координирано 
споделяне на ин-
формация за ки-
бер инциденти и 
взаимопомощ с 
НАТО и ЕС. Раз-
витие на колек-
тивни способнос-
тите за  реакция 
на кибер въздейс-
твия от национа-
лен и междунаро-
ден мащаб. 
 

10% 70% 

 9.2. Участие в учения на 
НАТО и ЕС, свързани с 
киберсигурността и ки-
беротбраната. 

 Участие в учение на 
НАТО „CWIX 2016“; 
Участие в учение на 
НАТО „Cyber 
Coalition 2016“; 
Участие в специали-
зирани курсове и ра-
ботни семинари; 
Взаимодействие с 
индустрията и ака-
демичната общност. 

Юни 
 
 

Ноември 
 
 

Постоянен 
 
 
 

Постоянен 
 

Повишаване ос-
ведомеността и 
подготовката на 
екипа на Минис-
терството на отб-
раната при реаги-
ране на кибер 
атаки. 
 

10 % 100 % 

 
 
 
 
Указания за попълване: 
Колона 1 „Цели за 2016 г.” 
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2016 г., като ги номерирате.  
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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 кои-
то 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 2016 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. 
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 
2016 г.   
 
Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2016 г. Всяка от целите за 2016 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 2016 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.  
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Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутин-
ната дейност на Вашата администрация, 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, изразена 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 дейнос-
ти.  
 
Имена и длъжност на попълващия 
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, 
Font size - 12. При необходимост добавете нови редове в таблицата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


