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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2015 г. 
  
Наименование на администрацията:     Министерство на отбраната 

 
 

1 2 3 4 5 
Цели за 2015 г. Дейности  Резултат Индикатор за 

изпълнение 
Индикатор за  
самооценка  

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

Индикатор 
 за целево  
състояние 
/заложен в  
началото на   
2015 г./ 

Индикатор  
за текущо 
състояние 
/отчетен в  
края на  
2015 г./ 

Раздел „ОТБРАНА“ 
 

Стратегическа цел 1: Приемственост и устойчивост на развитието на въоръжените сили чрез провеждане на реалистична отбранителна 
политика, която съответства на заплахите, на съюзните ни ангажименти в НАТО и ЕС, и на наличните финансови ресурси. 
 

1.1 Изготвяне на Пътна 
карта за изпълнение на 
решенията от срещата 
на върха на НАТО в 
Уелс. 

Изготвяне и актуализиране на 
пътната карта. 

Създаване на организация за 
изпълнение на поетите 
политически ангажименти за 
2015г. 

100 % 100% Напълно постигната цел 
 

През януари 2015 г. е 
изготвена Пътна карта 
за изпълнение на 
решенията от Срещата 
на върха на НАТО в 
Уелс. Пътната карта е 
актуализирана въз 
основа на доклад 
относно актуалните 
аспекти от решенията от 
Срещата на министрите 
на отбраната през юни 
2015 г. и произтичащите 
от това задачи за 
Министерството на 
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отбраната и Българските 
въоръжени сили, в 
контекста на очакваните 
резултати за Срещата 
на върха на НАТО във 
Варшава през 2016 г. 

 

1.2.Реализация на 
„Визия 2020: България в 
НАТО и ЕС“ и 
Националната програма 
„България в НАТО и в 
Европейската отбрана 
2020” въз основа на 
постигнатите резултати 
от реализацията на 
Бялата книга за 
отбраната и 
въоръжените сили. 

 

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

 

„Програмата за развитие на 
отбранителните способности 
на Въоръжените сили 2020“ 
определя параметрите за 
развитие и основните насоки 
за изграждане на 
отбранителните способности 
до 2020 г., като отчита 
фундаменталните изменения 
в геостратегическата среда за 
сигурност.Основният фокус се 
премества от структурни и 
организационно-щатни 
промени към развитите на 
отбранителните способности 
чрез модернизация.  
 
Програма 2020 осигурява 
приемственост с 
достиженията на Бялата книга 
за отбраната и въоръжените 
сили от 2010 г. Чрез Програма 
2020 се реализират и 
основните положения, 
заложени във „Визия 2020: 
България в НАТО и ЕС” и 
„Националната програма 
„България в НАТО и в 
Европейската отбрана 2020. 
 
 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 

С Решение на 
Министерски съвет от 
октомври 2015 г. е 
отменена Националната 
програма „България в 
НАТО и в Европейската 
отбрана 2020“, приета с 
Решение на 
Министерски съвет през 
2014 г. 
 

Разработена беше  
„Програма за развитие 
на отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
2020“, приета с Решение 
на Народното събрание 
от 25 ноември 2015 г., 
(публикувано в 
Държавен вестник бр. 93 
от 01.12.2015 г. ) 
 

Въз основа на Програма 
2020 и с цел 
реализацията й 
Министерският съвет 
прие План за развитие 
на въоръжените сили 
2020 с ПМС № 382 от 
30.12.2015 г.  
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Подготовка и сертифициране 
на декларираните 
формирования. 
 

Изграждане на отбранителни 
способности. 
 

50% 53 %  Напълно постигната цел  
 

До края на 2015 г. са 
сертифицирани 53 % от 
общия брой 
декларирани 
формирования съгласно 
договорените срокове от 
Цели на силите 2013 за 
НАТО . 
Процесът е дългосрочен 
и се провежда в 
съответствие със 
сроковете, заложени в 
Националния план за 
сертифициране на 
декларираните сили. 

Подготовка, сертифициране, 
развръщане и осъществяване 
на националния контрол на 
формированията, участващи 
в текущите операции на 
НАТО, военните структури на 
Европейския съюз, 
коалиционни сили и 
регионалните инициативи. 

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

100% 
 

100% 
 

Напълно постигната цел. 
 

За участие в операции 
и мисии извън 
територията на 
Република България 
бяха сертифицирани 
10 контингенти от 
въоръжените сили. В 
изпълнение на мисията 
на въоръжените сили 
„Подкрепа на 
международния мир и 
сигурност” през 2015 г. 
формирования и 
отделни 
военнослужещи 
участваха в 14 
различни мисии и 
операции зад граница. 
Общият брой 
военнослужещи, 
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 участвали в 
планираните ротации 
през годината е около 
420, включително и 
ротата от междинният 
резерв за операция 
ALTHEA на ЕС в Босна 
и Херцеговина.  

Сертифициране на модул 
„Среден транспортен 
самолет”. 

Принос към колективната 
сигурност и отбрана. 

1 бр. 100% Напълно постигната цел 

Сертифициране на минен 
ловец 32 „Цибър” по време на 
учението „Бриз-2015”  

Осигурена готовност за 
участие в операции на НАТО и 
ЕС  

100% 100% Напълно постигната цел 

Сертифициране на базов 
миночистач 62 „Шквал” по 
време на учение на 
противоминните  сили на  
Турция “NUSRET” 

100% 100% Напълно постигната цел 

Потвърждаване на бойната 
готовност на декларирано 
формирование от Военна 
полиция по стандартите на 
НАТО  и сертификация на 
ротата „ Военна полиция“  за 
участие в Силите за отговор 
на НАТО (NRF-16). 

Принос към колективната 
сигурност и отбрана. 

100% 
 

100% 
 

Напълно постигната цел 

1.3.Изпълнение на 
Плана за действие по 
приложение на 
решенията от Срещата 
на държавните и 
правителствените 
ръководители на НАТО, 
на 4 и 5 септември 2014 
г. в Уелс. 
 
 

Изграждане на територията 
на страната на Щабен 
елемент за интегриране на 
силите на НАТО (NFIU) 

Щабният елемент има за цел 
да подпомага и координира 
командната структура на 
НАТО и националната 
командна структура за 
своевременното развръщане 
на Силите за отговор на 
Алианса на територията на 
страната. 

50% 100 % Напълно постигната цел  
 

 Щабният елемент за 
интегриране на силите 
на НАТО в София беше 
официално активиран на 
3 септември 2015 г. 

Създаване на условия за 
усилване и съвместно 

Изготвен беше проект на 
Закон за изменение и 

100 % 100 % Напълно постигната цел 
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изпълнение на мисията по 
охрана на въздушното 
пространство с активни 
средства на други страни-
членки (Air Policing); 
 

допълнение  на Закона за 
отбраната и Въоръжените 
сили на Република България, 
с който се регламентира 
възможността за извършване 
на съвместни мисии по охрана 
на въздушното пространство 
(air policing) на България в 
рамките на Интегрираната 
система за противовъздушна 
и противоракетна отбрана на 
НАТО. 

Законът за изменение и 
допълнение  на Закона 
за отбраната и 
Въоръжените сили на 
Република България 
беше приет на  5 
февруари 2016 г. 

Преглед, актуализация и 
изготвяне на нови документи 
на политико-военно, 
военностратегическо, 
оперативно и тактическо 
ниво, които да отразяват 
приетите решения и поетите 
ангажименти от страна на 
България 
 
 

Актуализирана е 
Националната отбранителна 
стратегия, в съответствие с 
променената среда за 
сигурност и по-ефективната 
реализация на ангажиментите 
на страната ни по линия на 
колективната отбрана на 
НАТО; 
Създадена е организация и е 
изготвен план за поетапен 
преглед и актуализация на 
доктриналните документи на 
въоръжените сили. 
Стартиран е прегледът на 
Доктрината на въоръжените 
сили. 

 100 % Напълно постигната цел 

Актуализиране  на 
програмата за национални и 
многонационални учения и 
тренировки на територията на 
страната; 
 
Актуализиране приносът на 
страната ни към усилените 
Сили за отговор на НАТО и 

Изпълнение на поетите 
национални ангажименти, 
свързани с решенията на 
срещата на върха в Уелс и 
постигане на очакваните 
резултати в рамките на НАТО 
до предстоящата Среща на 
върха във Варшава през юни 
2016 г. 

 100 % Напълно постигната цел 
 

През 2015 г беше 
изпълнявана интензивна 
програма за учения и 
тренировки в 
многонационален 
съюзнически и 
двустранен формат, с 
фокус върху 
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Силите с особено висока 
степен на готовност   

 отработване на 
елементи от системата 
за колективна отбрана 
на НАТО. 
 

Подразделения от 
въоръжените сили на 
страната участват в 
състава на усилените 
Сили за отговор на 
НАТО (еNRF) 

Национално участие в 
разработването на нов План 
за степенуван отговор на 
НАТО за България и Румъния 

 90% Задоволително 
постигната цел 
 

Работата продължава до 
Срещата на върха на 
НАТО във Варшава през 
юни 2016 г. 

Участие във фонда за 
подпомагане на силите за 
сигурност в Афганистан (ANA 
Trust Fund) 

 100 % Напълно постигната цел  

Изпълнение на ролята на 
водеща страна в 
Доверителния фонд на НАТО 
за долекуване и 
рехабилитация на украински 
военнослужещи. 

Оказване на медицинска 
помощ на нуждаещи се 
украински военнослужещи, 
пострадали в конфликта в 
Източна Украйна.  

100 % 90% Задоволително 
постигната цел 
 

Подготвителните 
дейности по 
организирането на 
фонда са приключени. 
През 2016 г. продължава 
набирането на средства 
за стартирането 
работата на фонда 

Сключване на Изпълнително 
споразумение между 
министъра на отбраната на 
Република България и 
Агенцията на НАТО за 
поддръжка за доверителен 
фонд на НАТО в Украйна и на 

Изграждат правната рамка за 
осъществяване на дейността 
на Доверителния фонд на 
НАТО за долекуване и 
рехабилитация на украински 
военнослужещи. 

100% 100 % Напълно постигната цел  
 
Споразуменията са  
подписани и са в сила от 
29 юни 2015 г.  
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 Споразумение за финансов 
мениджмънт между 
контрибутиращите държави и 
Офиса на НАТО за финансов 
контрол. 
Участие на националния 
мобилен комуникационно- 
информационен модул на 
НАТО (DCM-F) по 
комуникационната и 
информационната поддръжка  
на щаба на мисията  
„Resolute Support” в Кабул, 
Афганистан. 

Подготовка и развръщане на 
част от модул DCM-F за 
самостоятелно изпълнение на 
задачи по комуникационната и 
информационната поддръжка 
на щаба на операцията 
„Решителна подкрепа“ в 
Кабул,Афганистан  

100 % 100% 
 

Напълно постигната цел. 
 
 
 
 
 

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

Изпълнение на ангажиментите 
на Република България към 
НАТО и ЕС 
 

100% 100% Напълно постигната цел 

Офицери от Военноморските 
сили заемат длъжности в 
щабовете на операция на ЕС 
за борба с пиратството 
„ATALANTA”, както и в 
походния щаб на операцията 
на НАТО „Ocean Shield”. 

100% 100% Напълно постигната цел 

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

Разработване на финансово 
осигурен План за развитие на 
въоръжените сили  

Запазват се способностите на 
Въоръжените сили за 
изпълнение на възложените 
им мисии и задачи  
 

100% 100% Напълно постигната цел  
 

Въз основа на Програма 
2020 и с цел 
реализацията й 
Министерският съвет 
прие План за развитие 
на въоръжените сили 
2020 с ПМС № 382 от 
30.12.2015 г. 

1.5.Ефективно 
управление на 
търговските дружества с 

Изготвяне на годишни и 
тримесечни финансово-
икономически анализи, 

Изпълнение на правомощията 
на министъра на отбраната в 
качеството му на едноличен 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
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принципал 
Министерството на 
отбраната, включително 
с използване на 
механизмите за пряко 
възлагане на 
обществени поръчки. 

подготовка на актове 
/протоколни решения и 
проекто-договори/ на 
министъра на отбраната; 
поддържане на регистри и 
бази данни, касаещи 
търговските дружества; 
предоставяне на 
необходимата информация 
на Министерството на 
финансите, актуализация на 
информацията на интернет 
страницата на Министерство 
на отбраната. 

собственик на капитала на 
търговските дружества с 
държавно участие в капитала  
 
 
Постигане на отчетност за 
дейността на едноличните 
търговски дружества 

Разработване на нова 
Процедура за приемане на 
бизнес-програмите на едно-
личните търговски дружества 
с държавно участие в 
капитала. 

 Регламентиране на реда за 
приемане на бизнес-
програмите на едноличните 
търговски дружества. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 

Процедурата е 
утвърдена от Директора 
на дирекция „Търговски 
дружества  и ОМП“ на 05 
януари 2015 г.  

Преструктуриране на 
търговските дружества от 
системата на Министерството 
на отбраната.  
 

Приемане на актове на 
Министерския съвет и на 
едноличния собственик за 
преструктуриране, за 
апортиране на имоти, за 
увеличаване и/или 
намаляване на капитала на 
едноличните търговски 
дружества от системата на 
Министерство на отбраната; 
Мониторинг на процедурата 
по ликвидация – от 
прекратяването до 

Постигане на икономическа 
ефективност и осигуряване на 
условия за изграждането на 
съвременни отбранителни 
способности. 

100 % 100% Напълно постигната цел 
 
Приети са актове на 
Министерски съвет и на 
министъра на отбраната; 
Приключена процедура 
по ликвидация в 
определения срок. 
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заличаването на едноличните 
търговски дружества. 
 

 Публикуване интернет-
страницата на МО на 
обобщена информация за 
всяко тримесечие по 
търговски дружества относно 
прилагането на Правила за 
избор на изпълнител за 
предоставяне на финансови 
услуги от кредитни или 
финансови институции 
съгласно Правилника за реда 
за упражняване правата на 
държавата в търговски 
дружества с държавно 
участие. 

Предварителен, текущ и 
последяващ контрол при 
разходване на средствата и 
изготвяне на финансово-
счетоводните отчети. 
Упражняване правата на 
министъра на отбраната в 
качеството му на едноличен 
собственик на капитала в 
търговските дружества с 
държавно участие съгласно  
Правилника за реда за 
упражняване правата на 
държавата в търговски 
дружества с държавно 
участие. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

1.6 Многостранна/ 
международна, 
регионална и 
двустранна политика за 
реализиране на 
националните 
приоритети в 
сигурността и отбраната 
и ангажиментите на 
Република България в 
ООН, ОССЕ и други 
международни 
организации, договори и 
режими 
 

Координиране и участие в 
работата на формати към 
ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС по 
контрола на въоръженията, 
разоръжаването и 
неразпространението и 
участие в подготовката на 
национални позиции. 
 

Реализиране на националните 
приоритети в сферата на 
неразпространението, 
разоръжаването и контрола на 
въоръженията и изпълнение 
на задълженията на 
Република България по 
международни договори и 
споразумения. 

100 % 100 % Напълно постигната цел 

Подготовка на Годишни 
доклади и декларации и 
участие в работата и в 
инспекции в изпълнение на 
ангажиментите на Република 
България към Международни 
организации, 
международноправни 
инструменти и режими. 

Изпълнение на задълженията 
на Република България  във 
връзка с членството й в 
международни организации, 
международноправни 
инструменти и режими 

100 % 100 % Напълно постигната цел 

Участие в националната Изпълнение на задълженията 100 % 100 % Напълно постигната цел  
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система за експортен контрол 
на продукти, свързани с 
отбраната и на изделия и 
технологии с двойна 
употреба. 

 
 

на Министерство на отбраната 
в националната система за 
експортен контрол на 
продукти, свързани с 
отбраната и на изделия и 
технологии с двойна употреба 
и принос към опазване на 
международния мир, 
сигурност и стабилност. 

1.7. Установяване на 
нов модел за 
регионално 
сътрудничество в 
областта на отбраната в 
Югоизточна Европа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработване на нов модел 
на отбранително 
сътрудничество в Югоизточна 
Европа, основан на 
прагматизъм и реализиране 
на проекти, водещи до 
конкретни резултати.  

Пакет от предложения, 
съдържащ заключения и 
препоръки за принципите и 
процедурите на 
отбранителното 
сътрудничество в Югоизточна 
Европа. 

90 % 60 % Задоволително 
постигната цел 
 

Участие в експертни срещи 
на високо ниво по подготовка 
на модалности за по-
ефективно и ефикасно 
сътрудничество в областта на 
отбраната в Югоизточна 
Европа.  
Заседания на 
Координационен комитет на 
Процеса на срещи в 
Югоизточна Европа.  

Разработване на актуален 
списък с проекти, инициативи 
и дейности, отворени за 
участие на всички страни от 
Югоизточна Европа. 

90 % 40 % Незадоволително  
постигната цел  
 
 

Участие в оперативната група 
за черноморско 
сътрудничество 
BLACKSEАFOR 

Инициативата BLACKSEAFOR 
не е активна. 
 

100%    0 % Незадоволително 
постигната цел 

Участие в Съвместно българо-
румънско противоминно 
учение BGR- ROМ MCM LIVEX 
“POSEIDON” в Румъния. 
 

Укрепва се доверието между 
военноморските сили на 
страните от Черноморския 
регион 

100% 100% Напълно постигната цел 

Участие в учение на 
противоминните сили на  

100% 100% Напълно постигната цел 
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Турция “NUSRET”. 
Извършване на контрол на 
корабоплаването от корабния 
състав на Военноморските 
сили  по време на ученията 

Осигурена свобода на 
корабоплаването в морските 
пространства 

100% 100% Напълно постигната цел 

Изграждане и поддържане на 
опозната картина на море 

Извършва се непрекъснато 
наблюдение на националните 
морски пространства 

100% 100% Напълно постигната цел 

 

Стратегическа цел 2: Задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество като гарант за сигурността и развитието на България. 
 

2.1. Създаване на 
условия и осигуряване 
на гаранции за 
сигурността и 
развитието на България. 
 

Участие в учения на 
национално, регионално и 
съюзно ниво.  

Повишаване способностите за 
провеждане на операции. 
 

 

100% 92% Задоволително 
постигната цел 
 

През 2015 г. бяха 
планирани 287 учения, 
от които са проведени 
264 учения (92%). 
Формирования от 
Българските въоръжени 
сили са участвали в 
общо 25 международни 
учения. В сравнение с 
2014 г. се наблюдава се 
повишаване на броя 
проведени мероприятия 
с 11,8%. 
Някои националните 
учения с международно 
участие бяха 
трансформирани и 
проведени като учения 
на НАТО. 
 

Нарастването на 
международните 
съвместни учения е в 
унисон с инициативата 
на НАТО за „Свързаност 
на силите“, насочена 
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към запазването на вече 
придобити способности 
от участие в реални 
бойни операции. 
 

2.2. Приемане на 
Многогодишна програма 
за сътрудничество със 
САЩ 
 

Изготвяне и приемане на 
Многогодишна програма за 
сътрудничество със САЩ.  

Разработване на иницииращи 
документи и рамка на 
Многогодишната програма 

100 % 65% Задоволително  
постигната цел 
 

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

Развита и модернизирана  
инфраструктура на 
съвместните съоръжения 

100% 100% Напълно постигната цел 

2.3. Увеличаване на 
участието на 
въоръжените сили в 
учения и тренировки със 
съюзниците от НАТО.  
Използване на 
възможностите на 
съвместните 
съоръжения за 
провеждане на учения. 
 Изготвяне на единен 
план с учения на 
българска територия и 
участие в учения извън 
страната, включително с 
използване на 
съвместните 
съоръжения, с цел 
интегрирането им в 
плановете за учения на 
НАТО и ЕС. 
 
 
 

Изготвяне на единен план с 
учения на българска 
територия и участие в учения 
извън страната, включително 
с използване на съвместните 
съоръжения, с цел 
интегрирането им в 
плановете за учения на НАТО 
и ЕС 

 Синхронизиране на 
подготовката на български 
военни формирования с тази 
на формирования от НАТО и 
ЕС и придобиване на 
способности за участие в 
операции на Алианса и ЕС. 

100 % 90 %  Задоволително 
постигната цел 
 
Единният план е  
разработен и предстои 
да бъде утвърден от 
министъра на отбраната. 
 

Участие в командно-щабно 
учение на НАТО „Trident Joust 
2015”. в периода  
17-28 юни 2015 г.  

Синхронизиране на 
подготовката на български 
военни формирования с тази 
на формирования от НАТО и 
ЕС, и при-добиване на 
способности за участие в 
операции на Алианса и ЕС.  
Реално отработени 
процедури, повишена 
нетренираност и оперативна 
съвместимост на наши 
щабове и формирования, 
изпълняващи задачи свързани 
с поддръжка от страната 
домакин. 

100 % 100 % Напълно постигната цел 
 

По време на учението е  
развърнат щаб на 
Съвместни оперативни 
сили, за планиране и 
провеждане на операции 
в контекста на 
колективната отбрана в 
рамките на NRF- 2015.  
В учението са взели 
участие 15 
военнослужещи от 
Въоръжените сили на  
Република България. 
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Организиране и провеждане 
на Национално военноморско 
учение с международно 
участие „БРИЗ 2015” в 
периода  
03÷12.юли.2015 г 
 
 

Поддържа се необходимото 
ниво на оперативна 
съвместимост със съюзниците 
и готовност за изпълнение на 
трите мисии на Въоръжените 
сили 

100% 100% Напълно постигната 
цел 
 

В учението са участвали 
сили и средства от 
Военноморските и 
Военновъздушните сили 
на България и САЩ и 
Военноморските сили на 
Гърция, Италия, 
Румъния и Турция и 
Постоянните 
военноморски групи на 
НАТО 1 и 2 

Провеждане на Национално 
тристепенно Компютърно 
подпомагано командно-щабно 
учение „Есен 2015“ в периода 
26÷30.октомври 2015 г. 
 

Подобрена координация 
между Министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната, 
Съвместното командване на 
силите, Командванията и 
формированията от видовете 
въоръжени сили при 
планиране и провеждане на 
операция по мисия „Отбрана”. 
Сертифициране на Щаба на 
Военновъздушните сили. 
 
Експериментиране и тестване 
на „Ръководство за ученията 
във въоръжените сили на 
Република България”. 

100 % 100 % Напълно постигната 
цел  
 

В учението участва 
личен състав от 
Министерството на 
отбраната на Република 
България, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната, 
Съвместното 
командване на силите, 
Сухопътни войски, 
Военновъздушните сили, 
Военноморските сили, 
Щабният елемент за 
интегриране силите на 
НАТО в Република 
България (NFIU) и 
Съвместните сили на 
НАТО в Неапол, Италия 

Участие в учение “BALKAN 
BRIDGES 15” в периода  
23÷27.ноември 2015 г. - първо 
експериментално компютърно 

Завършен проект на мрежа за 
учения и подготовка на 
страните от Югоизточна 
Европа (South East Europe 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 

Многонационално 
компютърно 
подпомагано КЩУ 
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подпомагано учение, 
свързано с реализиране на 
проекта SEEETN по 
Инициативата на 
началниците на отбраната на 
страните от Югоизточна 
Европа  
 

Exercise and Training Network -
SEEETN).  
Екип от Съвместните сили на 
НАТО в Неапол, Италия, 
използва учението като 
платформа за тестване на 
основната концепция на НАТО 
за свързаност на силите (CFI) 

„BALKAN BRIDGES 
2015”,проведено от 23 
до 27.11.2015 г. е 
първото по рода си по 
Инициативата на 
началниците на 
отбраната на страните 
от Югоизточна Европа 
за изграждане на Мрежа 
на страните от 
Югоизточна Европа за 
подготовка и учения 
(SEEЕTN). Целта на 
учението беше да се 
повиши и подобри 
оперативната 
съвместимост между 
въоръжените сили на 
страните от Балканския 
полуостров и да се 
тестват способностите 
на изградената мрежа за 
подготовка и учения. В 
него взеха участие девет 
държави от Балканския 
регион и представители 
на Центъра за 
съвместна подготовка на 
НАТО (JFTC), Бидгошч, 
Полша. В учението 
взеха участие 254 
военнослужещи, от 
които 117 се намираха в 
изнесените работни 
места, а останалите 137 
(105 български и 32 
чуждестранни) 
представители бяха 
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разположени в НВУК 
„Чаралица”. 

Разработване на 
текстуалната част на 
„Концепция за моделиране и 
симулации във въоръжените 
сили на Република България“ 
и тестване на приложимостта 
й по време на ученията 
„ЕСЕН 2015“ и “BALKAN 
BRIDGES 15”.  
 

Изградени са симулационни 
способности и е осигурен 
достатъчен капацитет за 
подпомагане на подготовката 
на въоръжените сили. 
 

Резултатите от 
експериментите показаха, че 
Интегрираната система за 
моделиране и симулации на 
Министерство на отбраната и 
Българската армия 
функционира нормално и 
позволява обмена на данни в 
реално време. 
 

Чрез реализирането на 
концепцията за моделиране и 
симулации във Въоръжените 
сили на Република България 
ще се осигури необходимата 
комуникационна и 
информационна среда за 
провеждане/участие на/в 
разпределени съвместни 
компютърно-подпомагани 
учения на национално, 
регионално и съюзно ниво на 
базата на споделено 
използване на изградените 
симулационни способности, 
отчитайки иновациите в IT 
технологиите. 

100 % 90 % Задоволително 
постигната цел 
 
Предстои  да бъде 
утвърден. предложеният 
проект на концепция в 
периода април – май 
2016 г  
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Утвърждаване на 
Ръководство за 
провеждането на учения във 
Въоръжените сили на 
Република България и 
тестването му по време на 
компютърно подпомагано 
команднощабно учение „Есен 
2015“. 

Успешно внедряване в 
подготовката на войските 

100 % 70 % Задоволително 
постигната цел  
 
Проектът на 
Ръководството е в 
процес на 
вътрешноведомствено 
съгласуване. 

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

Подобряване на 
сътрудничеството със 
съюзниците . 

100% 100% Напълно постигната цел 
 

Участва фрегата „Смели”,  
20 - 24 юли 2015 г.  

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

Подобряване на 
сътрудничеството със 
страните-партньори. 
 

100% 80 % Задоволително 
постигната цел 
 

Участие във военното учение 
на ЕС „MILEX 15”, проведено 
от 02 до 13.ноември.2015 г.  

По време на учението са 
отработени въпроси по 
прилагане на общата 
европейска политика в 
областта на сигурността и 
отбраната, с акцент върху 
военните аспекти на 
управлението на кризи на 
стратегическо и оперативно 
ниво,както и провеждането на 
операция в отговор на криза 
под ръководството на ЕС, без 
използване на ресурси на 
НАТО. 

- 100 % Напълно постигната цел 
Военно учение на ЕС 
„MILEX 15” се проведе 
от  02 до 13 ноември. По 
време на учението бяха 
отработени въпроси по 
прилагане на общата 
европейска политика в 
областта на сигурността 
и отбраната, с акцент 
върху военните аспекти 
на управлението на 
кризи на стратегическо и 
оперативно нива и 
провеждането на 
операция в отговор на 
криза под ръководството 
на ЕС, без използване 
на ресурси на НАТО. 



 17 

 Създаване на условия за  
съвместно споделяне и 
използване на ресурси, 
съоръжения и техника при 
подготовката на 
подразделения и личен 
състав. 

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

100 % 100% Напълно постигната цел 

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

100 % 100% Напълно постигната цел 
 

През 2015 г се запази  
обемът и 
интензивността на 
провежданите  българо-
американски съвместни 
подготовки и учения 
спрямо 2014 г. 
Военнослужещи от 
Министерството на 
отбраната, 
формированията от 
Българската армия и 
структурите на пряко 
подчинение на 
министъра на отбраната 
участваха в 82 
съвместни (ротационни) 
подготовки, тренировки 
и учения, осъществени 
по линия на съвместната 
българо-американска 
подготовка. 

Планиране и провеждане на 
съвместни подготовки от 
силите за специални 
операции от Сухопътните 
войски и от Плана за 
съвместна българо-
американска подготовка у нас 

Повишаване подготовката и 
оперативната съвместимост 
със съюзниците 

100% 100% Напълно постигната цел 
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и в чужбина. 
2.4. Участие с конкретен 
принос в инициативата 
на НАТО „Свързаност на 
силите“  

Участие в учението на НАТО 
с висока видимост Trident 
Juncture15  в периода 
21.октомври 
÷06.ноември.2015 г. 
 

Повишаване на оперативната 
съвместимост на 
Въоръжените сили на 
Република България с 
въоръжените сили на 
съюзниците в НАТО и 
партньорите.  
 
Учението представлява най-
мащабната демонстрация на 
способностите на Алианса, 
след прекратяване на 
операцията на 
международните сили за 
поддържане на сигурността в 
Афганистан. По време на 
неговото провеждане е 
показана способността и 
капацитета на НАТО да 
посрещне настоящите и 
бъдещи предизвикателства 
пред сигурността.  
Декларирана е готовност за 
разрешаване на кризи от 
всякакъв характер в различни 
райони на света. 
Повишена подготовка на 
заявените формирования в 
NRF 16. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 
Общо от българска 
страна в учението 
участие са взели 239 
военнослужещи от 
Съвместното 
командване на силите, 
Сухопътни войски , 
Военноморските сили  и 
Служба „Военна 
полиция“ с 18 единици 
автомобилна техника и 
фрегата „Дръзки“. 

Провеждане на Конференция 
на командира на 
Съвместните сили на НАТО в 
Неапол, Италия „Noble Vision 
3” на 17.09.2015 г. в 
Република България.  
 

Демонстриране присъствието 
на НАТО в зоната на 
отговорност на командира на 
Съвместните сили на НАТО. 
Активизиране са 
Стратегическите комуникации 
и е промотиран Щабният 
елемент за интегриране 

100 % 100% Напълно постигната цел 
 
Конференцията e 
елемент от подготовката 
на Силите за отговор на 
НАТО (NRF) 
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силите на НАТО в Република 
България. 

 

Стратегическа цел 3: Поддържане на съществуващите и постепенно развитие на нови отбранителни способности. 
 

3.1. Спиране 
деградацията и 
изграждане и развитие 
на отбранителни 
способности, адекватни 
на средата на сигурност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Придобиване на нова 
техника, въоръжение и 
екипировка за декларираните 
формирования от състава на 
Сухопътни войски 

Модернизация на техниката и 
въоръжението, придобиване 
на нови способности 

100% 30% Незадоволително 
постигната цел 

Изпълнение на проект 
„Доизграждане на Силите за 
специални операции”.  

Модернизация на техниката и 
въоръжението за придобиване 
на нови способности 

100% 60 % Задоволително 
постигната цел  
 

Придобити са парашути 
по Програмата на САЩ 
за чуждестранно военно 
финансиране. 

Участие в инициатива- 
та „Интелигентна отбрана” на 
НАТО и „Обединяване и 
споделяне“ на ЕС. 
 

Развиване на систематично и 
дългосрочно отбранително 
сътрудничество в областта на 
отбранителните способности и 
гарантиране на достъпа до 
ключови за НАТО и ЕС 
отбранителни способности и 
технологии. 

100% 50% Задоволително 
постигната цел 
Процесът е постоянен. 
 

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

Принос към колективната 
сигурност и отбрана. 

100% 86% Задоволително  
постигната цел 
 
Поради ресурсни 
ограничения през 2015г. 
нальотът беше занижен 
още при планирането. 

Поддържане и подготовка на 
декларирани формирования 
„Сили за развръщане с 
нарастваща степен на бойна 
готовност”. 

Принос към колективната 
сигурност и отбрана. 

100% 100% Напълно постигната цел 
 

Преглед и актуализация на 
Държавния военновременен 

Повишаване на готовността 
на държавните органи и 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
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план. юридическите лица за 
осигуряване на граждански 
ресурси за отбрана за военно 
време. 

Актуализиране на Военно-
временния план на 
Министерство на отбраната 
след организационни 
промени 

Създаване на условия за 
изпълнение на задачи от 
Държавния военновременен 
план 

- 80 %  Задоволително 
постигната цел 

Разработване на  проект на 
„Наредба за организиране на 
подготовката на 
ръководителите на 
държавната, местната 
администрация и на 
юридическите лица за 
изпълнение на задачите, 
свързани с отбраната на 
страната” 

0 % 70 % Задоволително постигната 
цел 

Актуализиране на  „Наредба 
за планиране на граждански  
ресурси за отбрана”; 

80 % 95 % Задоволително постигната 
цел 

Приети са „Указания на 
Междуведомствен съвет по 
отбранителна индустрия 
сигурност на доставките  за 
дейностите по отбранително-
мобилизационна подготовка 
на страната през 2015 г.”; 
• Проведено координиране 
при разработване и 
съгласуване на  
военновременните планове 
на централната и 
териториална 
администрация. 
 

• Проведени са шест 

Повишаване на готовността 
на държавните органи и 
юридическите лица за 
осигуряване на граждански 
ресурси за отбрана за военно 
време. 
 

100 % 100 %  Напълно постигната цел  
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проверки за състоянието на 
отбранително-
мобилизационната 
подготовка в министерства, 
ведомства и областни 
администрации. 
Осигуряване с военно-
географски материали и 
цифрови геопространствени 
данни на въоръжените сили. 
Създаване на база данни за 
изграждане на географска 
информационна система на 
Българската армия. 

Осигуряване на въоръжените 
сили на Република България, 
както и въоръжените сили на 
други страни-членки на НАТО. 

100 % 100 % Напълно постигната цел 

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

Осигуряване с географска 
информация и цифрови 
географски данни на 
ведомства и организации. 

80 % 100 % Напълно постигната цел 

Изработване на цифровата 
ортофотокарта на 
територията на Република 
България. 
 

Обновяване на системата за 
идентификация на 
земеделските парцели. 

80 % 100 % Напълно постигната цел 

Научно-изследователска, 
научно-приложна и опитно-
конструкторска работа в 
областта на въоръжението, 
системите С4I, военната 
техника и военно 
техническите имущества.  

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

100 % 
 
 
 

44 %. Незадоволително 
постигната цел  

 

 От планираните 100 
научни теми и проекти 
са реализирани 44. 
Неизпълнението на 
целта се дължи на не- 
финансиране работата 
по определени теми 

Разработване на проекти и 
изграждане на оптични 
кабелни линии и 

Осигуряване с научно-
техническа експертиза на 
дейностите по проектиране и 

 100 % Напълно постигната цел 
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комуникационно-
информационни възли за 
развитие на стационарната 
Комуникационно-
информационна система 

изграждане на интегрирани 
комуникационно-
информационни системи за 
управление на страната и 
въоръжените сили. 

Контрол на качеството и 
сертифициране на военна и 
специална продукция, 
имущества и други продукти, 
както и на системи за 
управление на качеството в 
съответствие със 
стандартите и съюзните 
публикации на НАТО и ЕС. 

Сертифициране и надзор на 
отбранителни продукти 
  
Сертифициране и надзор на 
системи за управление на 
качеството (СУК), в 
съответствие с изискванията 
на съюзните публикации на 
НАТО – AQAP (s). 

100 % 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
100 % 

Напълно постигната цел  

Разработване, проверка, 
съхраняване и актуализиране 
на военнотехнически 
стандарти и документация за 
въоръжения, военна техника 
и имущества.  

Дейности по линия на 
стандартизацията. 

100 % 100 % Напълно постигната цел 

Изпълнение на дейности по 
осигуряване на авиационна 
безопасност и летателна 
годност на военните 
въздухоплавателни средства 
и на въздухоплавателните 
средства – собственост на 
Министерството на 
вътрешните работи. 

Сертификация на летателната 
годност на 
въздухоплавателните 
средства. 

100 % 100 % Напълно постигната цел 
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3.2. Въвеждане на 
механизъм за 
мониторинг и 
управление на риска за 
повишаване 
ефективността в 
управление на 
отбраната и 
въоръжените сили. 

Разработване на Стратегия 
за управление на риска в 
отбранителните програми на 
министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия” и 
„Методическо пособие за 
разработване на документи 
по управление на риска в 
отбранителните програми на 
Министерство на отбраната”. 

Организиране на дейността по 
управление на риска в 
програмите на 
Министерството на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на министъра на 
отбраната и Българската 
армия. 

 100 % Напълно постигната цел  
Стратегията и 
Методическото пособие 
са утвърдени с 
министерска заповед ОХ 
-554/ 13.08.2015 г. 

Разработване на Годишен 
план за управление на риска 
в програмите на 
министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия 

Организиране на дейността по 
управление на риска в 
програмите на 
министерството на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на министъра на 
отбраната и Българската 
армия. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Изготвяне на методически 
указания за извършване на 
отчетните дейности от 
финансовите органи в 
структурите на пряко 
подчинение на министъра и в 
Българската армия. 
Подготовка и представяне в 
Министерството на 
финансите на финансово-
счетоводни отчети. 

Подпомагане на финансовите 
органи на второстепенни 
разпореди-тели с бюджетни 
кредити при извършване на 
отчетната дейност. 

100% 100 % Напълно постигната цел  
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 Подпомагане на 
ръководството на 
Министерство на отбраната и 
структурите подчинени на 
министъра на отбраната при 
идентифицирането, 
оценяването и управлението 
на риска. 
 
 

Дадени са препоръки за 
подобряване на одитираните 
дейности и процеси. 
Като резултат са подобрени 
дейностите по изпълнението 
на отделни процеси във 
второстепенните 
разпоредители с бюджет и 
търговските дружества с 
принципал министъра на 
отбраната.  
Подобрени са въведените 
контролни механизми по 
ключови процеси в 
административните структури 
от състава на Министерство 
на отбраната, както и 
командванията на 
въоръжените сили. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 
От дирекция „Вътрешен 
одит“ са изпълнени 44 
ангажимента за даване 
на увереност и 20 
ангажимента за 
консултиране 
 
 

Анализ и оценка на 
състоянието на бойната 
подготовка, войсковия ред и 
дисциплина, на придобитите 
оперативни способности и на 
изпълнението на актовете на 
министъра на отбраната и на 
началника на отбраната за 
осигуряването на дейността 
на Въоръжените сили на 
Република България 

Предоставяне на независима 
и обективна оценка на 
ръководството на министъра 
на отбраната относно 
състоянието на бойната 
подготовка, войсковия ред и 
дисциплината и придобитите 
оперативни способности.  

100 %  100 % Напълно постигната цел  
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 Своевременно публикуване и 
актуализиране на 
информация за обществените 
поръчки по Закона за 
обществените поръчки и 
Вътрешните правила относно 
реда за планиране и 
организация на провеждането 
на процедури за възлагане на 
обществени поръчки, на 
Интернет страницата на 
Министерство на отбраната, 
както и в регистъра по 
обществени поръчки на 
Агенцията за обществени 
поръчки. 
 
Публикуване на Интернет 
страницата на Министерство 
на отбраната на информация 
за продажба на недвижими 
имоти, в т. ч. и жилищни; за 
отдаването под наем на 
имоти в управление на 
Министерство на отбраната 
 
 
Публикуване на интернет-
страницата на Министерство 
на отбраната на информация 
за плащанията на 
Министерство на отбраната и 
подчинените второстепенни 
разпоредители през 
Системата за електронни 
бюджетни разплащания 
(СЕБРА). 
 

Провеждане на прозрачна 
медийна политика и отчетност 
за премахване на всяка 
предпоставка за корупция и 
неефективно управление. 
Осигуряване на възможност 
за равни начала и равен старт 
на фирмите, желаещи да 
вземат участие в процедурите 
и внасяне на прозрачност при 
проследяване на тяхното 
състояние. 
 
 
 
 
 
Прозрачност, ефективност и 
законосъобразност при 
управлението на недвижимите 
имоти; осъществяване на 
ефективен инвеститорски 
контрол при изпълнение на 
сключените договори за 
изпълнение на възложените 
обществени поръчки;  
идентифициране и 
прекратяване на корупционни 
практики. 
 
Ефективно и законосъобразно 
управление при разходването 
на финансовите средства на 
Министерство на отбраната.  
 
 
 
 

100 % 100% Напълно постигната цел  
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Публикуване на интернет-
страницата на Министерство 
на отбраната на всички 
управленски решения във 
връзка с противодействието 
на корупцията и 
актуализиране на рубриката 
„Антикорупция”.  
 

Създаване на практики за 
информиране на медиите и 
гражданското общество за 
решенията на Постоянния 
съвет по антикорупция на 
Министерство на отбраната и 
мерките, предприети от него. 

 
Прозрачност за взетите 
решения на Постоянния 
съвет, който има за цел да 
организира дейностите на 
Министерството на отбраната, 
свързани с изпълнение на 
Механизма за сътрудничество 
и оценка на Европейската 
комисия и с участието на 
България като водеща нация в 
Доверителния фонд на НАТО 
към инициативата 
„Изграждане на интегритет“.  

3.3.Осигуряване на 
условия за развитие на 
въоръжените сили в 
съответствие с 
измененията в средата 
за сигурност с цел 
ефективно изпълнение 
на техните функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработване на „Програма 
за развитие на 
отбранителните способности 
на Въоръжените сили 2020“ и 
„План за развитие на 
Въоръжените сили“ и План за 
развитие на въоръжените 
сили 2020 

Програма 2020 и План 2020 
осигуряват необходимата 
стратегическа база за 
развитието на отбранителните 
способности на въоръжените 
сили. Дефинираните 
структура и численост на 
въоръжените сили, разходи за 
отбрана и приоритетни 
модернизационни проекти 
създават основа за 
изграждане и развитие на 
отбранителни способности.  
 
От решаващо значение е 
осигуряването на 
предвидените в Програмата 
средства за отбрана, 
включително и отпускането на 
допълнителни средства от 
централния бюджет за 
реализацията на крупните 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 

 „Програмата за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 2020“ 
е приета с Решение на 
Народното събрание от 
25 ноември 2015 г., 
публикувано в Държавен 
вестник бр. 93 от 
01.12.2015 г.  
 
Въз основа на Програма 
2020 и с цел 
реализацията й 
Министерският съвет 
прие План за развитие 
на въоръжените сили 
2020 с ПМС № 382 от 
30.12.2015 г.  
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модернизационни проекти 
 

В  Програма 2020 се 
предвижда нарастване на 
ресурсното осигуряване на 
отбраната, като бюджетът за 
отбрана за 2016 - 2018 г. бъде 
не по-малък от достигнатия 
през 2014 г. 

Преглед, актуализация и 
изготвяне на нови документи 
на политико-военно, 
военностратегическо, 
оперативно и тактическо ниво 
в съответствие с 
променената среда за 
сигурност и поетите 
ангажименти от страна на 
България по време на 
Срещата на върха на НАТО в 
Уелс 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализирана е 
Националната отбранителна 
стратегия, в съответствие с 
променената среда за 
сигурност и по-ефективната 
реализация на ангажиментите 
на страната ни по линия на 
колективната отбрана на 
НАТО. 
Разработен е Стратегически 
план за действие на 
въоръжените сили за защита 
на страната при кризи. 
Създадена е организация и е 
изготвен план за поетапен 
преглед и актуализация на 
доктриналните документи на 
въоръжените сили. 
Стартиран е преглед на 
Доктрината на въоръжените 
сили. 

100% 100 % Напълно постигната цел 

Разработване на Устройствен 
правилник на Министерство 
на отбраната 
 

Министерство на отбраната 
разработи Програма за 
структурни и функционални 
реформи през 2015 г. и 
периода до 2017 г., в 
съответствие с разходните 
тавани, одобрени с 
актуализираната 
средносрочна бюджетна 

 100 % Напълно постигната цел  
 

Устройственият 
правилник на 
Министерство на 
отбраната е обнародван, 
ДВ, бр. 37 и 64 от 2015 г. 
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прогноза. 
Чрез изменения и допълнения 
в Устройствения правилник на 
Министерството на отбраната 
от 01.07.2015 г. се редуцират 
378 щатни бройки от 
администрацията на 
Министерството на отбраната 
и структурите на пряко 
подчинение на министъра на 
отбраната. 

Разработване на Закон за 
военното разузнаване 

Законът урежда 
организацията, дейностите, 
задачите и функционирането 
на военното разузнаване, 
както и статуса на 
служителите му. 

 100 % Напълно постигната цел  
Законът за военното 
разузнаване е 
обнародван, ДВ, бр. 88 
от 2015 г. 

Поддържане и развитие на 
способности за 
информационно осигуряване 
и разузнавателна поддръжка 
на въоръжените сили. 
 

Информационно осигуряване 
на Въоръжените сили на 
Република България. 
Управление и координация на 
разузнавателния процес във 
въоръжените сили. 

100% 100% Напълно постигната цел 

Ръководство на дейността на 
Службите на военните 
аташета. 
. 
 

Провеждане на военно-
дипломатическа дейност и 
военното сътрудничество за 
реализиране на националните 
приоритети в областта на 
отбраната 

80 % 100% Напълно постигната цел 

Осъществяване на 
сътрудничество, обмен на 
информация и 
взаимодействие с 
разузнавателните структури 
на НАТО и ЕС, страните-
членки на НАТО и ЕС, с 
партньорските служби и с 
българските служби за 

Ефективно информационно 
осигуряване за асиметрични 
рискове и заплахи срещу 
страната и съюзниците от 
НАТО и ЕС. 

 100 % Напълно постигната цел  
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сигурност и обществен ред. 
Финансовото осигуряване на 
мероприятията, свързани с 
дейността на българските 
контингенти зад граница, по 
линия на поетите 
международни ангажименти и 
издръжката на националните 
представители от 
министерството в структури и 
щабове на НАТО и ЕС. 

Осигуряване на дейностите. 
 

100% 
 

100 % Напълно постигната цел 

3.4. Ефективно и 
ефикасно планиране на 
отбраната, базирано на 
способности, целящо 
изграждане, развитие, 
поддръжка и използване 
на необходимите 
способности на 
въоръжените сили за 
изпълнение на задачите 
по отбрана на страната, 
изпълнение на 
задълженията на 
Република България в 
системата за колективна 
сигурност и отбрана и за 
принос към 
националната сигурност 
в мирно време. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Своевременно и пълно  
изпълнение на дейностите за 
2015 г. по планиране на 
отбраната в пълно 
съответствие с това в НАТО и 
ЕС, както и с 
предизвикателствата на 
съвременната среда на 
сигурност.  
 
Поддържане в актуално 
състояние на системата от 
концептуални и доктринални 
документи в областта на 
отбраната и въоръжените 
сили.  

Извършен беше преглед на 
Националната отбранителна 
стратегия и 
беше стартиран процеса по 
прегледа на Доктрината на 
въоръжените сили на 
Република България 
 
 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Разработване на Указания на 
министъра на отбраната по 
отбранителна политика за 
периода 2015-2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Приемственост в 
осъществяването на целите и 
приоритетите в 
отбранителната политика и 
развитие на силите и 
способностите. 
 

100 % 
 

100 % Напълно постигната цел 
 

Указанията са утвърдени 
с министерска заповед 
ОХ –71/28.01.2015г. 
 

Във връзка с 
приемането на новите 
Политически указания на 
НАТО, бяха издадени 
допълнителни Указания 
на министъра на 
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 отбраната по 
отбранителна политика  
и утвърдени с 
министерска заповед ОХ 
– 033/28.08.2015 г.  

Изготвяне на Доклад за 
състоянието на отбраната и 
въоръжените сили и внасяне 
на доклада за обсъждане и 
приемане от Народното 
събрание. 

Отчетност и подкрепа за 
провежданата от 
правителството отбранителна 
политика 

100 % 100% Напълно постигната цел 

„Указания на министъра на 
отбраната за програмиране 
2016-2021 г.“ 

Осигуряване на методическа 
помощ на ръководителите на 
основни програми. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Провеждане на Програмен и 
Бюджетен преглед на 
основните програми в 
Министерството на отбраната 

Изготвяне на Доклад за 
проведения програмен 
преглед на основни програми. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Изготвяне на „Меморандум на 
програмните решения 2016-
2021г.“  

Вътрешна оптимизация на 
предоставения финансов 
ресурс на програмите 

100 %  100 % Напълно постигната цел  

Изготвяне на Годишен отчет 
за степента на изпълнение на 
отбранителните програми в 
Министерството на 
отбраната, шестмесечен и 
тримесечни финансови 
отчети за степента на 
изпълнение на утвърдените 
политики и програми в 
Министерството на 
отбраната.  

 Контрол на процеса на 
реализация на програмите 
(контрол върху разходване на 
определените финансови 
квоти), преодоляване на 
евентуални затруднения. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Разработване на „Единен 
финансов план за 
материално-техническо на 
Министерство на отбраната“ 
и „Единен поименен списък за 
строителство и строителни 

 100 % 100 % Напълно постигната цел 
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услуги в Министерството на 
отбраната, в структурите на 
пряко подчинение на 
министъра и Българската 
армия“. 
 

Изпълнение на централни 
плащания към контрагенти по 
договори за изпълнението на 
двата плана. 

3.5. Придобиване в 
дългосрочен план на 
ключови за 
съвременните операции 
способности за: 
въздушно разузнаване и 
наблюдение; 
изграждане и 
поддържане на обща 
оперативна картина; 
комуникационно-
информационна 
поддръжка; мобилна 
логистика; действия в 
градска среда, нощем и 
при екстремни 
климатични условия; 
защита на критична 
инфраструктура. 

Придобиване в дългосрочен 
план на ключови за 
съвременните операции 
способности за: въздушно 
разузнаване и наблюдение; 
изграждане и поддържане на 
обща оперативна картина; 
комуникационно-
информационна поддръжка; 
мобилна логистика; действия 
в градска среда, нощем и при 
екстремни климатични 
условия; защита на критична 
инфраструктура.  

Изпълнение на мероприятията 
за 2015 г. съгласно 
действащия План за развитие 
на Въоръжените сили на 
Република България  

100% 100 %  Напълно постигната цел   

3.6. Участие в 
инициативата 
„Интелигентна отбрана” 
на НАТО и 
„Обединяване и 
споделяне“ на ЕС 
 
 
 
 

Участие в инициативата 
„Интелигентна отбрана” на 
НАТО и „Обединяване и 
споделяне“ на ЕС.  

Развиване на по-
систематично и дългосрочно 
отбранително сътрудничество 
в областта на отбранителните 
способности и гарантиране на 
достъпа до ключови за НАТО 
и ЕС отбранителни 
способности и технологии. 

100% 50%  Задоволително 
постигната цел  
Процесът е постоянен и 
дългосрочен и включва 
голям брой текущи 
дейности, някои от които 
са посочени по-долу. 
 

Участие в работни срещи по 
проект за Защита на 

Офицер от Командването на 
Военноморските сили участва 

5% 50% Задоволително 
постигната цел 
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пристанища по инициативата 
„Интелигентна отбрана” на 
НАТО 

в работна среща, свързана с 
изпълнението на Проект 1.28  
„Изграждане на многонацио-
нална подвижна система за 
защита на пристанища” 
(Harbour Protection).  

 

Финализиране 
разработването и приемане 
на Меморандум за 
разбирателство по Проект 
1.29 – „Обединени 
способности по ЯХБЗ” 
(Pooling CBRN Capabilities).  
 
 

Подписване на Меморандум 
за разбирателство (MoU) 
между нациите, участващи в 
Проект 1.29– „Обединени 
способности по ЯХБЗ” в 
рамките на инициативата 
„Интелигентна отбрана“ на 
НАТО. 
 

100 % 70 % Задоволително 
постигната цел. 
 

Участие в работни 
срещи, свързани с 
Проект 1.29 – 
„Обединени способности 
по ЯХБЗ” (Pooling CBRN 
Capabilities) и е 
подготвена национална 
позиция по проекта на 
Меморандум за 
разбирателство (MoU) 
между нациите, 
участващи в Проект 
1.29– „Обединени 
способности по ЯХБЗ”. 
Изготвен е пети  вариант 
на Меморандум за 
разбирателство между 
нациите, участващи в 
Проект 1.29– 
„Обединени способности 
по ЯХБЗ”. 

Участие в програмите 
„Европейски флот за 
въздушен транспорт“.  
 

Провеждане на въздушна 
тренировка на територията на 
Република България. 

100 % 100 %  Напълно постигната цел  
 
Въздушната тренировка 
се проведе в периода 22 
март – 3 април 2015 г. в 
Пловдив с участието на 
шест екипажа и шест 
транспортни самолета. 
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Участие в работни групи и 
комитети по проект за 
медицински способности за 
осигуряване на медицинска 
поддръжка при мисии и 
операции на ЕС.  
 

Финализиране на проектно 
споразумение за формиране 
на многонационално модулно 
медицинско формирование.  

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 

През 2016 г. се очаква 
финализиране и 
подписване на 
Меморандум за 
разбирателство по 
проекта.  Процесът се 
координира от 
Европейската агенция по 
отбрана. 

Участие в работни групи и 
комитети по Програмата 
„Военно приложение на 
програмата за единно 
европейско небе“.  
 
 

Разработване на анализ за 
оперативните рискове върху 
военната авиация от 
прилагането на изискванията 
на програмата за единно 
европейско небе 

100 % 100 % Напълно постигната цел 
 

Документът е 
разработен и приет от 
страните участнички. 
България е участвала 
чрез предоставяне на 
становища и сценарии. 

Участие в работна група на 
потребителите на военно-
транспортни самолети 
 С-27J относно обединяване 
на усилията за осигуряване 
на логистична поддръжка. 

Идентифициране на 
възможности за съвместна 
логистична поддръжка и 
тренировки на самолетите  
С-27J. 

100 % 100 % 
 

Напълно постигната цел  
 
Възможностите са 
идентифицирани от 
работната група. 
През 2016 г. предстои да 
бъде стартиран проект 
във връзка с 
осигуряване на 
логистична поддръжка 
на самолетите C – 27J и 
съвместни тренировки  

3.7. Ремонт и поддръжка 
на съществуващата 
инфраструктура 
 
 
 
 
 

Изпълнение на Единен 
поименен списък на обектите 
за строителство и строителни 
услуги в частта му ремонт и 
поддържане на 
съществуващите имоти. 
 

Подготвени са и са проведени 
процедури за избор на 
изпълнители и строителен 
надзор за включените в 
Единен поименен списък на 
обектите за строителство и 
строителни услуги за 2015г. 
обекти.  

100% 70% 
 

Задоволително 
постигната цел 
 
Избрани са изпълнители 
и строителен надзор и 
са изпълнени 85% от 
обектите, а 68% са 
изпълнени и разплатени 
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договори с централни 
плащания, поради 
недостатъчно 
финансиране на 
дейността. 

Участие в постоянно-
действащата работна група 
на установяване на 
критичната инфраструктура 

Подготовка на експертни 
становища. 

100% 100% Напълно постигната цел 

 

Стратегическа цел 4: Разширяване на участието на въоръжените сили в интегрираната система за реакции при кризи за по-ефективна защита 
на населението при бедствия. 
 

4.1. Използване на 
въоръжените сили за 
подпомагане на 
действията на другите 
национални институции 
в рамките на 
съществуващите 
способности (единна 
система за командване 
и управление в мирно 
време и при кризи). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддържане на способности 
на формированията от 
въоръжените сили за участие 
в операции по ликвидиране 
на последствията от 
бедствия, аварии и 
екологични катастрофи. 
 
 През 2015 г. бяха изпълнени 
бяха задачи по: 

- гасене на полски и 
горски пожари;  

- разчистване на 
наводнени терени и 
инфраструктура;  

- извличане на 
заседнала в снега 
техника и хора;  

- доставяне на 
хранителни продукти 
на бедстващи хора; 

- евакуация на болни от 
труднодостъпни 
населени места; 

-  разузнаване и 
унищожаване на 

Своевременно оказване на 
помощ на държавната, 
местната власт и населени-
ето при кризи от невоенен 
характер. 
 
  

100% 100 % Напълно постигната цел 
  
В изпълнение на мисия 
„Принос към 
националната сигурност 
в мирно време“ общо 98 
формирования 
поддържаха постоянна 
готовност и провеждаха 
операции по оказване на 
помощ на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи. 
Въоръжените сили 
участваха в 182 
операции в подкрепа на 
населението с около 
1256 военнослужещи и 
цивилни служители и 
над 340 единици 
техника. 
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невзривени бойни 
припаси;  

- медицинско 
осигуряване на 
провежданите 
операции;  

- охрана и ескортиране 
на колони с военна 
техника. 

Изпълнени бяха осем 
специални полети със задачи 
за транспортиране на 
медицински екипи, органи и 
пациенти за трансплантация, 
болни и пострадали. 
Провеждане на 
специализирана подготовка 
на формированията за 
овладяване и/или 
преодоляване на 
последствията от бедствия. 

Оказване на своевременна и 
ефективна помощ на 
населението при бедствия. 
. 

100% 
 

100 % Напълно постигната цел  

Поддържане на наличната 
техника и оборудване, 
предназначени за оказване 
на помощ на населението при 
бедствия. 

100% 100 % Напълно постигната цел  

Придобиване на нови 
образци материални 
средства и оборудване за 
достигане на утвърденото 
Ниво на амбиция.  

Оказване на своевременна и 
ефективна помощ на 
населението при бедствия. 

100% 20 % 
 

Незадоволително 
постигната цел  
 
През 2015 г. 
ръководството на 
Министерството на 
отбраната частично 
осигури придобиването 
на специално 
оборудване за действие 
при пожари, 
акумулаторни батерии и 
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автомобилни гуми. 
Въпреки това, все още 
не са решени напълно 
въпросите по 
доокомплектоването с 
оборудване, резерви 
части и материални 
средства. Част от 
формированията не 
разполагат с 
необходимите леки и 
тежки защитни облекла 
за сапьора и специално 
оборудване за 
унищожаване на 
невзривени бойни 
припаси, както и със 
защитно 
противопожарно 
облекло. Значителна 
част от материалните 
средства са с изтекъл 
срок на годност. 
Техниката се нуждае от 
акумулаторни батерии, 
автомобилни гуми, 
технически средства за 
ядрена, химическа и 
биологическа защита, 
батерии за 
специализираната 
апаратура и от 
инженерни имущества 
(гумени лодки, защитно 
гумирано облекло, 
гумени ботуши). 
 

Преглед и актуализиране на 
плана на Министерството на 

Оказване на своевременна и 
ефективна помощ на 

 100% 100 % Напълно постигната цел 
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отбраната за защита при 
бедствия (при необходимост).  

населението при бедствия 

Неутрализиране на 
невзривените бойни припаси 
открити на територията на 
страната през 2015 г.  

Оказване на своевременна и 
ефективна помощ на 
населението при бедствия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 

100% 100 % Напълно постигната цел  
 
През 2015 г. бяха 
изпълнени 140 
мероприятия по 
неутрализиране на 
невзривени бойни 
припаси, открити на 
територията на 
страната, като бяха 
унищожени 15 894 бойни 
припаса.  
 

След възникване на 
взривните инциденти в 
района на складова база 
за взривни материали на 
ВМЗ-ЕАД, до с. Иганово, 
община Карлово, бяха 
прочистени 25 750 дка. и 
бяха  открити, 
идентифицирани, 
транспортирани и 
предадени с протокол на 
ВМЗ-АД 28 323 броя 
невзривени бойни 
припаси и взривни 
остатъци. 
Допълнително през 
месец декември 2015 г. 
бяха изпълнени 
дейности по 
прочистване на 
територията на 
производствен цех № 
835, като бяха открити, 
идентифицирани, 
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транспортирани и 
предадени с протокол на 
ВМЗ-ЕАД 463 
невзривени бойни 
припаса и взривни 
остатъци. 

4.2. Въвеждане на 
процедури за незабавно 
и пряко възстановяване 
на способностите на 
формированията на 
въоръжените сили след 
използването им за 
оказване на помощ на 
населението и подкрепа 
на националните 
институции при 
природни бедствия, 
аварии и екологични 
катастрофи 
(финансовата 
равностойност на 
изразходваните горива, 
гориво-смазочни 
материали и ресурсите, 
свързани с 
амортизацията на 
компоненти, възли и 
агрегати на 
използваната техника, 
специално оборудване и 
екипировка, се 
възстановяват от заяви-
телите по сметка на 
формированието, 
изпълнило задачите). 

Въвеждане на процедури за 
незабавно и пряко 
възстановяване на 
способностите на 
формированията от 
въоръжените сили след 
използването им за оказване 
помощ на населението и 
подкрепа на национални 
институции при природни 
бедствия, аварии и 
екологични катастрофи.  

Възстановяване от 
заявителите на услугата по 
сметка на формированието на 
финансовата равностойност 
на изразходваните горива и 
други материални ресурси  
 
 
 
 
 
 

100% 80 % Задоволително 
постигната цел 
 
През годината бяха 
изготвени искания до 
Междуведомствената 
комисия за 
възстановяване и 
подпомагане към 
Министерски съвет за 
възстановяване на 
непредвидени разходи 
от дейности, свързани с 
оказване помощ на 
населението при 
бедствия. 
Изготвени бяха: 
1.) Проект на Закон за 
изменение и допълнение 
на Закона за защита при 
бедствия в изпълнение 
на Заповед на министър-
председателя с номер 
№  Р-166 /04.08.2015 г. 
2.) Проект на заповед за 
определяне на 
условията и реда за 
използване на военни 
въздухоплавателни 
средства в мирно време 
за нуждите на 
Министерството на 
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вътрешните работи и 
Министерството на 
здравеопазването в  
изпълнение на Заповед 
на Министъра на 
Вътрешните работи № 
8121 3-638 от 
02.06.2015г. 
 

Проведена беше Обща 
партньорска проверка от 
експерти от страни- 
членки на ЕС, в рамките 
на която беше извършен 
цялостен преглед на  
системата за защита на 
бедствия на Република 
България 

4.3. Развитие на 
капацитета за анализ и 
превенция в Центъра за 
изследване, изграждане 
и усъвършенстване на 
способности за 
управление на кризи и 
реагиране при бедствия 
и акредитирането му 
като елемент от 
мрежата от центрове по 
компетентност на НАТО. 
 
 
 
 
 
 

Предприемане на дейности 
за ускорена акредитация на 
Центъра за изследване, 
изграждане и 
усъвършенстване на 
способности на НАТО за 
управление при кризи и 
реагиране при бедствия, като 
международна организация 
на територията на Република 
България 
 
 

Изграждането и развитието на 
способности както в 
национален, така и в 
международен аспект. 

100 % 100 %  Напълно постигната цел  
 

На 31 март 2015 г. след 
успешна процедура на 
мълчаливо съгласие, 
Северноатлантическият 
съвет одобри 
акредитирането на 
CMDR COE като 21-ви 
Център от веригата 
центрове за 
компетентност на НАТО 
и неговото активиране 
като международна 
военна организация на 
територията на 
Република България 

Разработване на цикъл от 
четири курса за 
допълнителна квалификация. 
 

Придобиване на знания в 
областта на управлението на 
кризи и реагирането при 
бедствия на регионално, 

100% 100 %  
 

Напълно постигната цел 
 

Четирите курса са 
акредитирани от 
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 национално и съюзно ниво Съвместното 
командване на НАТО по 
трансформациите и са 
включени в каталога на 
НАТО. 

 

Стратегическа цел 5: Постепенно преустановяване на всички зависимости на българските отбранителни способности, потенциално водещи до 
неустойчивост на външната граница на евроатлантическата общност. 
 

5.1.Премахване на 
зависимостта в 
областта на 
въоръженията и 
техниката от страни 
извън НАТО и ЕС. 
 
 
 
 

Предлагане на законодателни 
промени с цел реализиране 
на реинвестициите в 
отбраната на страната и 
нейната модернизация.  

Законодателно осигуряване 
на процеса на реализиране на 
реинвестициите в отбраната 
на страната и нейната 
модернизация. 

100% 0 % Незадоволително 
постигната цел  

Придобиване на нова 
техника, въоръжение и 
екипировка за декларираните 
формирования от Сухопътни 
войски 

Изграждане на нови 
способности за декларираните 
формирования по „Цели на 
способностите- 2013“ 

 100% 30 %  Незадоволително 
постигната цел  

Изпълнение на проект за 
модернизация №1 
„Изграждане на батальонна 
бойна група от състава на 
механизирана бригада”. 

Модернизация на техниката и 
въоръжението, придобиване 
на нови способности 
 

100 % 60 % Задоволително 
постигната цел 

Изпълнение на проект за 
модернизация 
„Доизграждане на Силите за 
специални операции» 

100% 
 
 
 

60% 
 
 
 

Задоволително 
постигната цел  
 
Придобити са парашути 
по програмата FMF. 

5.2.Превъоръжаване на 
Българската армия по 
модел, изключващ 
практиките на лошо 
управление и 
намаляващ 
зависимостта на 
Република България в 
областта на 
въоръженията и 

Приемане на План за 
превенция на корупцията в 
Министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната, 
Българската армия и 
търговските дружества с 
принципал министъра на 
отбраната за 2015 г.  

Ограничаване на корупцията, 
прозрачност и постоянен 
контрол и наблюдение на 
ключови дейности в 
Министерството на отбраната. 
Подобрени са въведените 
контролни механизми по 
ключови процеси в 
административните структури 
от състава на Министерство 

100 % 100 % Напълно постигната цел 
 
Дирекция „Вътрешен 
одит” изпълни 44 
ангажимента за даване 
на увереност; 20 
ангажимента за 
консултиране и има 128 
проследени препоръки. 
Проведени са курсове с 



 41 

техниката от страни 
извън НАТО и ЕС. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

на отбраната, както и 
командванията на 
въоръжените сили 

антикорупционна 
насоченост във  Военна 
академия „Г.С. 
Раковски”. 

Официално подписване на 
Споразумение по програмата 
на НАТО по изграждане на 
институционална почтеност 
(Изграждане на интегритет).  

Подписване на 
споразумението за 
присъединяване към фаза III 
към Доверителния фонд на 
НАТО за изграждане на 
институционална почтеност 
(Изграждане на интегритет).  

100 % 100 %  Напълно постигната цел  

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

Участие в работни групи в 
Министерството на 
отбраната, НАТО и 
Европейската агенция по 
отбраната, съвместно с 
представители на 
българската отбранителна 
индустрия и изготвяне на 
документи, свързани с 
индустриалното 
сътрудничество. 

Развитие на сътрудничеството 
на отбранителната ни 
индустрия с фирми от 
държавите-членки на НАТО и 
ЕС 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 
Всички планирани 
мероприятия за 2015 г. 
са изпълнени. 

 

Стратегическа цел 6: Запазване числеността на Българската армия, създаване на условия за висока мотивация и професионален подбор. 
 

6.1. Запазване на 
числеността на 
Българската армия, 
обвързано с Плана за 
развитие на 
Въоръжените сили, и 
създаване на условия за 
изпълнение на 
конституционно 
определените 
задължения на 
въоръжените сили. 
 
 

Осигуряване на дейностите 
по комплектуване с ресурси 
от резерва на военните 
формирования от 
въоръжените сили и 
структурите по чл. 50 от 
Закона за отбраната и 
въоръжените сили на 
Република България във 
военно време.  
 

Комплектуване на 
формированията с 
необходимите 
мобилизационни ресурси от 
запаса. 

100 % 100% Напълно постигната цел  

Планиране, организиране и 
водене на отчета на 
българските граждани и 

Качествено и ефективно 
планиране, организиране и 
водене на отчета на 

100 % 100% Напълно постигната цел  



 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

техниката за мирно и военно 
време.  
 

Разработване на  „Указания 
за отсрочване на запасни и 
техника - запас” и „Отчет за 
изпълнение на заявките за 
безусловно и условно 
отсрочване на запасни и 
техника - запас”; 

българските граждани и 
техниката за мирно и военно 
време. 

Организиране на рекламната 
кампания и 
административното 
обслужване на кандидатите 
за военна служба, за служба 
в доброволния резерв и за 
курсанти във висшите военни 
училища. 

Осигуряване на необходимия 
брой кандидати за служба във 
въоръжените сили. 

100% 100% Напълно постигната цел  
 

Организиране и провеждане 
на подготовката на български 
граждани без военна 
подготовка.  
 

Нарастване броя на 
кандидатите за обучение и 
подготовка 

100 % 0% Незадоволително 
постигната цел 
 

Поради липса на 
финансови средства  

Планиране, организиране и 
административното 
осигуряване на българското 
председателството на 
Комитета на националните 
резервни сили (NRFC) на 
НАТО (2014-2016 г.) 
 

Засилена обмяна на опит с 
останалите 29 страни-членки 
на NRFC по подготовката на 
резерва на въоръжените сили.  
 
 
Издигане на престижа на 
Република България с 
успешно председателстване 
за първи път на този комитет 
на НАТО от страна от Източна 
Европа.  
 

100% 100 % Напълно постигната цел  
 

Организиране на четири 
годишни срещи на 
Комитета, съставяне за 
учебните програми на 
два курса в Училището 
на НАТО в гр. 
Оберагергау и 
представяне пред 
Военния комитет на 
НАТО годишен доклад 
относно дейността на 
NRFC.   
Администриране на 
проект 1.30  от 
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иициативата на НАТО 
Интелигентна отбрана - 
„Разработване на 
способности 
специфични за резерва“. 
 

Повече за българското 
председателство: 
http://nrfc.mod.bg/ 

6.2.Усъвършенстване на 
нормативната уредба, 
регламентираща 
професионалния подбор 
и кариерното развитие 
на военнослужещите и 
цивилните служители. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка на проект на 
Постановление на 
Министерския съвет за 
изменение и допълнение на 
Наредбата за дългосрочните 
командировки.  

Усъвършенстване на 
нормативната уредба, 
регламентираща 
професионалния подбор и 
кариерното развитие на 
военнослужещите и 
цивилните служители. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Изготвяне на наредба на 
министъра на отбраната, 
която да регламентира 
критериите и подбора на 
военнослужещите, участващи 
в мисии и операции извън 
територията на страната.  

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Изготвяне на проект на 
Постановление на 
Министерския съвет за 
командировъчните средства 
на военнослужещите, 
участващи в мисии и 
операции извън територията 
на страната.  

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Изготвяне на акт на 
министъра на отбраната за 
определяне на условията, 
реда и размерите на 
изплащаните допълнителни 
възнаграждения за 
постигнати високи резултати 
в служебната дейност.  

Стимулиране на 
военнослужещите и 
цивилните служители 

100% 100% Напълно постигната цел 
 
Изготвена е Наредба № 
Н-15 от 11.12.2015 г. на 
министъра на отбраната 
за условията и реда за 
изплащане на 
допълнително 
възнаграждение за 

http://nrfc.mod.bg/
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постигнати резултати в 
служебната дейност от 
военнослужещите и от 
цивилните служители в 
Министерството на 
отбраната, структурите 
на пряко подчинение на 
министъра на отбраната 
и Българската армия 
(обн., ДВ, бр. 3 от 
12.01.2016 г.) 

Подобряване 
взаимодействието с 
Агенцията по заетостта и 
организациите от 
неправителствения сектор за 
осигуряване на трудова 
заетост на военнослужещите 
освободени от военна служба 

Постигнат възможно 
максимален брой 
военнослужещи, 
подпомогнати и устроени на 
подходяща работа, 
съответстваща на 
образованието, личностните и 
организационни качества.  

100% 100% Напълно постигната цел  
 

Разработване на нови 
подзаконови актове, нова 
учебна документация за 
обучение по специалностите 
от професионално 
направление „Военно дело“. 

Подобряване на кариерното 
развитие на военнослужещите 
и цивилните служители в 
Министерство на отбраната  

100 % 35% Незадоволително 
постигната цел  
 
Работата продължава. 

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

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

100 % 20% Незадоволително 
постигната цел  
 
Работата продължава. 

Развиване на потенциала на 
факултет „Авиационен“ като 
Организация за обучение и 
изпитване на персонал по 
техническо обслужване 
(ООИПТО), съгласно 
регламент (ЕО) № 216/2008 

Развитие на военното 
авиационно образование. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
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на Европейския Парламент и 
на Съвета на Европа, и 
Регламент (ЕО) № 2042/2003 
на Европейската Комисия.  
 

 Промяна на нормативната 
уредба по приемане на 
военна служба и развитие в 
кариерата 
 

Оптимизиране на системата 
за кариерно развитие на 
военнослужещите 
 

100 % 30% Незадоволително 
постигната цел  
 
Работата продължава. 

Разработване на „Закон за 
изменение и допълнение към 
Закона за резерва на 
Въоръжените сили на 
Република България 

Подобряване на работата по 
подготовката, използването, 
отчета и службата в резерва 
на въоръжените сили. 
Постигнато прецизиране на 
реда и условията за 
кандидатстване и за служба в 
резерва, както уреждане на 
подготовката и повишаване на 
квалификацията им 

100 % 100 % Напълно  постигната 
цел  
 

Предстои външно-
ведомствено съгласуване 
на проектозакона 

6.3.Подобряване 
условията на труд и 
качеството на живот на 
личния състав на 
Министерството на 
отбраната, Българската 
армия и структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ефективно оценяване и 
управление на 
професионалните рискове и 
рисковете на работното място 
в Министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия. 

100 % 90 % Задоволително 
постигната цел  
 
В процес на вътрешно 
ведомствено обсъждане. 

Контрол на дейността по 
осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд 
(ЗБУТ) в Министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия.  

Гарантиране на правилното 
прилагане на 
законодателството в областта 
на безопасните и 
здравословни условия на труд 
в министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия.  

100 % 100% Напълно постигната цел  
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Добиване на реална 
представа за състоянието на 
трудовия травматизъм и 
условията на труд. 
 

Изготвяне на проект на 
Постановление на 
Министерски съвет за 
определяне на основното 
месечно възнаграждение на 
военнослужещите в 
съответствие с присвоеното 
им военно звание и степен в 
обхвата на военното звание.  

Изпълнение изискванията на 
Закона за отбраната и 
въоръжените сили по 
отношение на основното 
месечно възнаграждение за 
ниската длъжност за 
войниците и сержантите. 

100% 100% Напълно постигната цел 
(В рамките на 
разполагаемите разходи 
за персонал по бюджета 
на Министерство на 
отбраната) 
 

Постановление на 
Министерски съвет № 
184 от 17.07.2015 г. 
(обн., ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г.,  

Изготвяне на проект на 
Постановление на 
Министерски съвет за 
определяне на минималните 
и максимални размери на 
основната месечна заплата 
на цивилните служители в 
Министерството на 
отбраната, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
Българската армия, които не 
прилагат Закона за 
администрацията и Закона за 
държавния служител.  

Изпълнение изискванията на 
Постановление на 
Министерски съвет № 
419/17.12.2015 г. за 
определяне на размери на 
минималната работна заплата 
в страната и на чл. 2 от 
Постановление на 
Министерски съвет № 86 от 
2010 г.  
 

Изпълнени са изискванията да 
няма минимални и 
максимални размери на 
основната месечна заплата 
под минималната работна 
заплата за страната 

100% 100% Напълно постигната цел 
(В рамките на 
разполагаемите разходи 
за персонал по бюджета 
на Министерство на 
отбраната ) 
Постановление на 
Министерски съвет № 
184 от 17.07.2015 г. 
(обн., ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г.) 

Изготвяне на нов Колективен 
договор в Министерството на 
отбраната и Споразумение 
относно представителните и 
защитните функции на 
синдикатите с оглед 

Съгласуване на интересите на 
Министерството на отбраната 
и синдикатите по въпросите 
на жизненото равнище на 
цивилните служители, 
добронамерено уреждане на 

100% 100% Напълно постигната цел 
 
Новият Колективен 
договор в Министерство 
на отбраната за периода 
2016 – 2017 г. е обявен с 



 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интересите на цивилните 
служители по служебно 
правоотношение 

възникналите спорове и 
предотвратяване на 
трудовите конфликти. 

министерска заповед № 
ОХ-892 от 29.12.2015 г. 
 

Със заповед на 
министъра на отбраната 
№ ОХ- 893 от 
29.12.2015г. е обявено 
Споразумение относно 
представителните и 
защитните функции на 
синдикатите с оглед 
интересите на 
цивилните служители по 
служебно 
правоотношение в 
Министерство на 
отбраната, структурите 
на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, 
които прилагат Закона 
за администрацията и 
Закона за държавния 
служител, по въпросите 
на служебните и 
осигурителните 
отношения 

Разработване на проекти на 
Наредби за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-
22/16.07.2010 г. за  
за ползване под наем на 
имоти от жилищния фонд на 
Министерството на отбраната 
и за изплащане на 
компенсационни суми на 
военнослужещите и 
цивилните служители, които 
живеят при условията на 
свободно договаряне 

Изготвени проекти на Наредба 
№ Н-9/18.09.2015 г. и Наредба 
№ Н - 13/25.11.2015 г. и 
обнародвани. 

100 % 100 %  Напълно постигната цел  
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Разработване на проекти на 
Наредби за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-
12/17.07.2014 г. за условията 
и реда за предоставяне на 
финансова или материална 
помощ и за предоставяне на 
помещения във военните 
клубове или в сгради в 
управление на 
Министерството на отбраната 
или структурите на пряко 
подчинение на министъра на 
отбраната 

Изготвени проекти на  
Наредба № Н – 1/28.01.2015г.; 
Наредба № Н – 7/18.05.2015 г. 
и Наредба № Н – 
11/24.11.2015 г. и 
обнародвани 
 

100 % 100 %  Напълно постигната цел  

Реновииране на 
материалната база на 
жилищния фонд на 
Министерство на отбраната  

След проведена процедура по 
ЗОП е извършен 
ремонт(основен или текущ, в 
зависимост от състоянието на 
обекта) на 50 апартамента от 
жилищния фонд на 
Министерството на отбраната. 

50% 100% Напълно постигната цел 

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

 Постигане на по-голяма 
степен на адаптация. 

100 % 100% Напълно постигната цел 

 

Стратегическа цел 7: Активно и последователно участие в европейската външна политика и подготовка за поемане на ротационното 
председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2018 г. 
 
 

7.1 Актуализиране/ 
разработване на 
стратегически 
документи в 
съответствие с 
геостратегическите цели 
и приоритети на 

Сформиране на работна 
група за разработване на 
План на Министерството на 
отбраната по Общата 
политика за сигурност и 
отбрана на ЕС за 
председателството на Съвета 

Организация на 
работата по поемане на 
председателството на 
Съвета на ЕС. 

100% 100% Напълно постигната цел  
 
Процесът по планиране 
и подготовка на 
Българското 
председателство на 
Съвета на ЕС се 
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българското участие в 
Общата външна 
политика и политика на 
сигурност/Обща 
политика за сигурност и 
отбрана на ЕС, 
включително 
географския обхват на 
провежданите операции 
и мисии, с отчитане и 
прилагане на 
всеобхватния подход. 

на ЕС през 2018 г. ръководи централно за 
цялата държавна 
администрация от 
Министерски съвет, като 
Министерството на 
отбраната е изпълнило 
всички поставени досега 
организационни задачи 

7.2 Развиване на по-
систематично и 
дългосрочно 
отбранително 
сътрудничество в 
областта на 
отбранителните 
способности чрез 
максимално използване 
на потенциала и 
възможностите на 
инициативата за 
обединяване и 
споделяне на 
способности и 
гарантиране на достъпа 
до ключови за ЕС 
способности и 
технологии. 

Задълбочаване на 
взаимодействието с 
Европейската агенция по 
отбрана в изграждането на 
критични военни способности 
за Въоръжените сили на 
Република България през 
2015 г., чрез пълно 
използване на експертизата 
на Агенцията.  

Използване на потенциала и 
възможностите на 
инициативата за обединяване 
и споделяне на способности и 
гарантиране на достъпа до 
ключови за ЕС способности  

100% 50% Задоволително 
постигната цел 
 
 

7.3. Участие на 
Република България в 
Бойните групи на ЕС.  
 
 

Анализиране на поуките от 
предходните дежурства на 
HELBROC и планиране на 
подготовката за следващото 
дежурство.  

Компенсира се намаляващото 
участие в мисии и операции 
зад граница чрез заявяване на 
сили и средства за ЕС. 
Повиши се нивото на 

100% 100 % Напълно постигната цел  
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Заявяване участието на 
Република България в Силите 
за бърз военен отговор на ЕС 
(EU Military Rapid Response - 
EUMRR) в периода 2016-
2018г.  

оперативна съвместимост в 
рамките на ЕС. 
Техниката и въоръжението се 
поддържаха  в готовност за 
използване. 
Беше повишена подготовката 
на командирите и щабовете, 
изучаване и прилагане на 
процедурите на ЕС за 
управление при криза. 

100% 100 % Напълно постигната цел  

 

Стратегическа цел 8: Развитие на способностите в рамките на национална програма приета от Народното събрание. Ефективно използване на 
съюзни, многостранни, регионални и двустранни механизми за съвместно финансиране чрез многогодишни програми и при намаляване на 
зависимостите от страни извън НАТО и ЕС. 
 

8.1.  Дефиниране на 
портфолио от проекти 
за постигане на 
способностите и 
въвеждане на проектно 
управление по метода 
PRINCE2. 

Въвеждане на проектното 
управление по метода 
PRINCE2 в Министерството 
на отбраната, функциониране 
на Борд за управление на 
портфолио от проекти.  

Управление на проектите 
одобрени за включване в 
портфолиото от проекти  на 
Министерство на отбраната по 
метода PRINCE2 

100% 60% Задоволително 
постигната цел  
Проектите се управляват 
по метода PRINCE2, но 
е необходимо 
изграждането на 
всеобхватна нормативна 
база 

8.2. Стартиране на 
деветте приоритетни 
инвестиционни проекта, 
заявени в Националната 
програма „България в 
НАТО и в европейската 
отбрана – 2020“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изработване и приемане на 
необходимите документи за 
стартиране на проектите от 
Националната програма 
„България в НАТО и в 
европейската отбрана – 
2020“. 

Наличие на документи за 
стартиране на проектите. 
 

40% 100% Напълно постигната цел  
Разработени и приети от 
Борд за управление на 
портфолио от проекти са 
Документи за 
иницииране на проект 
(ДИП) за всички проекти 
от портфолиото на 
Министерство на 
отбраната 

Изпълнение на проект за 
модернизация №1 
„Изграждане на батальонна 
бойна група от състава на 
механизирана бригада“. 

Модернизация на техниката и 
въоръжението, придобиване 
на нови способности. 
 

100 % 
 

60 % Задоволително 
постигната цел 
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Продължава работата по 
проекта „Модернизация на 
фрегати, клас Е-71” 

Разработени са изходни 
документи по системата 
PRINCE 2.  
 

Разработени са изходни 
документи по системата 
PRINCE 2 и продължава 
работата по изготвяне на 
тактико-техническо задание за 
реализацията на проекта.  

8% 5% Незадоволително 
постигната цел 
 

Продължаване работата по 
проекта „Придобиване на 
многофункционален модулен 
патрулен кораб” 

8% 10% Незадоволително 
постигната цел 
 

Изграждане и поддръжка на 
мрежа от центрове за данни 
на основата на облачните 
технологии. 

Завършване изграждането на 
минимален функциониращ 
сегмент от единната мрежова 
среда 

60% 30% Задоволително 
постигната цел  
 

Работи се по 
завършването на първия 
център за данни от общо 
три. 

Развитие на 
информационните системи и 
разширяване на обхвата на 
мрежовата инфраструктура 

Завършване изграждането на 
минимален функциониращ 
сегмент от единната мрежова 
среда 

70% 30% Незадоволително 
постигната цел 

Софтуерна и хардуерна 
актуализация и 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. 

Софтуерeн и хардуерeн 
“upgrade” и последваща 
модернизация на 
навигационните, сензорни и 
криптиращи системи, 
следвайки тенденциите за 
развитие в НАТО и ЕС. 

100% 40% Незадоволително 
постигната цел  

Увеличаване на броя на 
базовите комуникационни и 
информационни услуги 

Завършване изграждането на 
минимален функциониращ 
сегмент от единната мрежова 
среда 

80% 40% Задоволително 
постигната цел  

Изграждане и поддържане на 
център за наблюдение, 
анализ, реагиране и 
възстановяване на КИС 

Развитие на 
автоматизираната 
информационна система и 
адаптация на полевите 

40% 10% Незадоволително 
постигната цел  
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системи за управление в 
рамките на федерираната 
мрежа за управление на 
мисиите на НАТО 

Придобиване на модул за 
комуникационна и 
информационна поддръжка в 
съвместен проект с НАТО 

Изпълнение на изискванията 
за привеждане на модула в 
състояние на пълни 
оперативни способности 

60% 85% Напълно постигната цел  
 

Техниката за модула е 
частично доставена. 
Работи се по 
привеждането му в 
състояние на пълни 
оперативни способности 

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. 

30% 20% Задоволително 
постигната цел  
 
Работи се по изследване 
на НАТО за 
необходимостта от 
придобиване на нови 
радари. 

Съгласуване на 
националните 
регламентиращи документи в 
областта на навигационните и 
сензорни системи с 
изискванията и препоръките 
на НАТО и ЕС. 

Синхронизация на 
регламентиращите документи 
в областта на навигационните, 
сензорните и криптиращи 
системи, следвайки 
изискванията и препоръките 
на НАТО и ЕС. 

80% 50% Задоволително 
постигната цел  
 

8.3. Присъединяване 
(афилииране) на 
национални 
формирования към 
структурата на силите 
на НАТО. 

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

Повишаване на доверието и 
сигурността в регионален 
мащаб 

100% 100 %  Напълно постигната цел  

Присъединяване 
(афилииране) на национални 
формирования към 
структурата на силите на 
НАТО 

Повишаване на нивото на 
оперативната съвместимост, 
доверието и сигурността в 
регионален мащаб 

100% 15% Незадоволително 
постигната цел  
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8.4. По-активно 
използване на 
възможностите на 
агенциите на НАТО и на 
Европейската агенция 
по отбрана в процеса на 
реализиране на 
инвестиционните 
проекти.  
 
 
 
 
 
 

Координация на дейностите 
за реализиране на проектите 
с участието на агенциите на 
НАТО и на Европейската 
агенция по отбрана.  

Подписване на споразумения 
и реализиране на доставки и 
предоставяне на услуги 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 

Всички планирани 
мероприятия са 
изпълнени. 

Реализиране на стратегията 
за изграждане на Център за 
поддръжка на конвои „Convoy 
Support Centre (RSOM-CSC)” 
в изпълнение на Заповед на 
министъра на отбраната на 
Република България № ОХ-
018 от 26.06.2013 г.  

Създаване на ядро за 
управление на услугите, 
предоставени от Агенцията на 
НАТО по поддръжка (NSPA). 

50% 
 
 

0%  Незадоволително 
постигната цел 
 

През 2016 г. предстои  
да бъдат предприети 
стъпки за присъединя-
ване на Република 
България към 
„Партньорството за 
логистична поддръжка 
на операциите (OLSP)” 

8.5. Развитие на 
инфраструктурата на 
отбраната съобразно 
финансовите 
възможности на 
бюджета на 
Министерството на 
отбраната и чрез 
използване на 
Програмата за 
инвестиции в 
сигурността на НАТО 

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

През 2015 са завършени 
четири инфраструктурни и 
технологични проекти, 
включващи широк набор от 
съоръжения, стоки и услуги за 
поддръжка на силите на 
НАТО. 

 
        

100 % 80% Задоволително 
постигната цел 
 
Изпълнението на петия 
инфраструктурен проект 
е забавено, поради 
лоши метеорологични 
условия. Проектът е 
пред финализиране.  

8.6. Използване 
възможностите на 
международното 
сътрудничество и на 
програмите на 
правителството на САЩ 
за подпомагане в 
областта на сигурността 
за реализация на 
проекти от споделен 

Стартиране на приоритетните 
инвестиционни проекти, 
касаещи Сухопътни войски 
чрез използване на 
програмата FMF, 
инициативата „Интелигентна 
отбрана” на НАТО и 
„Обединяване и споделяне на 
способности” на ЕС.  
 

Придобиване на нови образци 
въоръжение и техника, 
подобряване качеството на 
подготовката, поддържане и 
придобиване на нови 
способности. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задоволително 
постигната цел  
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интерес със съюзниците  
 
 
 
 
 
 

Максимално използване на 
възможностите, предоставяни 
от програмата на 
правителството на САЩ за 
подпомагане на сигурността и 
отбраната (FMS,FMF) за 
придобиване на нови 
отбранителни способности в 
подкрепа на изпълнение на 
мисиите на въоръжените 
сили и за участие в съюзни и 
коалиционни операции 

Изразходването на 
средствата по Програма FMF 
през 2015 г. беше обвързано с 
придобиване и поддържане на 
отбранителни способности, в 
подкрепа на изпълнението на 
мисиите на въоръжените сили 
и за участие в съюзни и 
коалиционни операции. 
 

100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напълно постигната цел  
 
В различна степен на 
изпълнение се намират 
45 договора, 
финансирани по 
Програма FMF. 

Изграждане на Център с база 
данни за противоминна борба 

Повишаване ефективността 
на противоминните операции 
. 

100% 10% Незадоволително 
постигната цел  
 

В процес на 
организиране 

Придобиване на 
маломагнитни водолазни 
апарати със затворен цикъл и 
инструменти 

100% 90% Задоволително 
постигната цел 
 

Има сключен договор, 
предстои доставката във 
Военноморските сили 

Интегрирана логистична 
поддръжка на система за 
наблюдение "Екран". 
 
 

Поддържане на системата за 
наблюдение на 
Военноморските сили "Екран" в 
изправност. 
 

100% 100% Напълно постигната цел 
 
През 2015г. приключи 
договорът за логистична 
поддръжка на системата. 

Модернизация на 
навигационни системи на 
кораби от Военноморските 
сили. 
 
 

Подобряване на точността и 
контрола на корабоплаването 

100% 10% Незадоволително 
постигната цел 

 

Уточнени бяха 
параметрите на договора 
с американската страна. 

 
 
 
 
 

Иницииране на проект 
„Поддържане, внедряване и 
развитие на Информационна 
система „Логистика на 
Българската армия“.  

Проектът беше включен в 
портфолиото от проекти на 
Министерство на отбраната 
със заповед на министъра на 
отбраната № ОХ-850/ 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

Напълно постигната цел 
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Използване възможностите 
на програмата на САЩ за 
чуждестранно военно 
сътрудничество (FMF) за 
надграждане и развитие на 
Информационна система 
„Логистика на Българската 
армия“. 

08.12.2015 г.); 
 Предприети бяха действия за 
провеждане на процедура по 
Закона за обществените 
поръчки за избор на външна 
софтуерна фирма за 
поддръжка на 
Информационната система; 
 
Подписан е меморандум с 
правителството на САЩ (№ 
УД-04-18/22.06.2015 г.), за 
предоставяне на техника и 12-
месечна поддръжка на 
софтуера; 
В момента се провеждане на 
процедура от Правителството 
на САЩ за изпълнение на 
меморандума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задоволително 
постигната цел 
 
Очаква се приключване 
на процедурата от 
Правителството на САЩ 
за изпълнение на 
меморандума. 

8.7. Освобождаване от 
излишните за 
Министерството на 
отбраната недвижими 
имоти и движими вещи в 
интерес на отбраната.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвяне на оценка на 
излишни за Министерството 
на отбраната и Българската 
армия движими вещи; 
бракуване на имущества.  
 

Организация за извършване и 
участие в комисии по 
инвентаризации и проверки 
на складовете на 
регионалните складови бази 
на „Снабдяване и търговия-
МО” и счетоводното им 
отчитане. 

Прозрачност и контрол при 
стопанисването и 
реализацията на движимите 
вещи. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Обобщаване на списъци на 
излишните оръжия, 
боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически 
изделия.  
 

Освобождаване на военните 
формирования от Българската 
армия от изпълнение на 
несвойствени задачи по 
охрана и съхранение на 
излишни материални 

60% 100 % Напълно постигната цел 



 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извършване на оценка на 
излишните оръжията, 
боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите 
изделия, продукти, свързани 
с отбраната и на изделия и 
технологии с двойна 
употреба, включени в 
списъците, утвърдени от 
министъра на отбраната. 
 

Изготвяне на 92 протокола за 
определяне на начална 
продажна цена на изделията, 
включени в списъците 

средства.  
Освобождаване на финансов 
ресурс и създаване на 
условия за постъпване на 
финансови средства в 
приходната част на бюджета 
на Министерство на отбраната 

Изготвяне на договори за 
търговска реализация на 
излишните оръжия, 
боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически 
изделия. 
 
 

Изготвени са 50 комисионни 
договора между 
Министерството на отбраната 
и комисионера „Снабдяване и 
търговия-МО“ ЕООД за 
търговска реализация на 
12 454 броя оръжия и 4 330 
тона боеприпаси. 

100 % 
 

100 % 
 

Напълно постигната цел. 
 

Унищожаване на негодни 
оръжия, боеприпаси, взривни 
вещества и пиротехнически 
изделия. 
 

През 2015г. бяха планирани за 
унищожаване около 1770 тона 
боеприпаси, от които 900 тона 
касетъчни и около 870 тона 
други боеприпаси, както и 
около 1 455 единици различни 
марки и модели оръжия. 
От горепосочените количества 
бяха унищожени само 1 455 
единици оръжия и 
продължава процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка за унищожаване на 
около 400 тона боеприпаси от 
трета категория (негодни за 

100 % 
 

30 % 
 

Незадоволително 
постигната цел.  
 
Изпълнението на 
договора за утилизация 
на касетъчните 
боеприпаси беше 
възпрепятствано по 
причини от правен 
характер. 
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бойно използване). 
 

Безвъзмездно прехвърляне 
право на собственост върху 
оръжия. 

Изготвени са 8 заповеди на 
министъра на отбраната за 
прехвърляне право на 
собственост върху 38 единици 
оръжия на общини и 
исторически музеи в страната, 
с което се спомага дейността 
за освобождаване на 
Българската армия от 
излишни оръжия.   

100 % 
 

100 % 
 

Напълно постигната цел 
 

Изготвяне на графици за 
сдаване/приемане от 
структурата на въоръжените 
сили на войскови райони и 
имоти. 

 

Освобождаване и сдаване на 
войскови райони с отпаднала 
необходимост от военните 
формирования на 
Българската армия на база 
съответни заповеди на 
министъра на отбраната. 

100% 100% Напълно постигната цел  
 

Меморандум за 
разбирателство между ОССЕ 
и Правителството на 
Република България относно 
унищожаване на излишни за 
Българската армия горива и 
окислители. 

Подписване на Анекс към 
Меморандума за 
разбирателство между ОССЕ 
и Правителството на 
Република България относно 
унищожаване на излишни за 
Българската армия горива и 
окислители. 

100 % 100 % Напълно постигната цел   

На 4 юни 2015 г. е 
подписан Анекс към 
Меморандума за 
стартиране на процеса 
по унищожаване на 
ракетните горива и 
окислители в момента, в 
който се съберат 
необходимите средства 
от държавите-членки на 
ОССЕ. 



 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принос към изготвянето на 
Национален план по 
Конвенцията за касетъчните 
боеприпаси и реализиране на 
проект за унищожаване на 
касетъчни боеприпаси 
собственост на Българската 
армия. 
 
 
 
 

Реализиране на интересите 
на Министерство на отбраната 
за изпълнение на Плана за 
унищожаване на излишни 
боеприпаси. 
 
 
 
 
  

100 % 100 % Напълно постигната цел  
 

На 08 декември 2015 г. 
беше приет Закон за 
изпълнение на 
Конвенцията по 
касетъчните боеприпаси 
и Конвенцията за 
забраната на 
използването, 
складирането, 
производството и 
трансфера на 
противопехотни мини и 
за тяхното 
унищожаване. 

Унищожаване на излишни 
касетъчни боеприпаси.  

Реализиране на икономии от 
ресурси за охрана и 
поддръжка. 

100 % 0 % Незадоволително 
постигната цел  
 
Стартирането на 
същинския процес по 
унищожаване на 
излишните за 
Българската армия  
касетъчни боеприпаси е 
обвързан с приемането 
Закона за изпълнение на 
Конвенцията по 
касетъчните боеприпаси 
и Конвенцията за 
забраната на 
използването, 
складирането, 
производството и 
трансфера на 
противопехотни мини и 
за тяхното унищожаване 
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Редуциране обема на 
собствеността, в рамките на 
необходимото за изпълнение 
на функциите и задачите на 
Министерството на отбраната 
и Българската армия. 
Намаляване на бюджетните 
разходи за поддръжка на 
имотите с отпаднала 
необходимост 
 

Предоставяне са имоти на 
ведомства, области, общини. 
 

Разработени и приключили 
процедури в Министерството 
на отбраната по безвъзмездно 
предоставяне на имоти на 
ведомства и общини: 
 -  общо девет Решения на 
Министерски съвет за 19 
имота с балансова стойност – 
8 057 960,12 лв.  
-  с дадено съгласие за 
отнемане със заповед на 
областен управител (чл. 17, 
ал. 2 от ЗДС) - осем заповеди 
за 13  имота с обща 
балансова стойност 
 1 063 113,53 лв.  

100 % 100% Напълно постигната цел 
 
 

Организиране на процедури 
за продажба чрез търг на 
недвижими имоти с 
отпаднала необходимост за 
Министерство на отбраната и 
Българската армия 
През .2015 г. са проведени 74 
тръжни процедури,  от които 
за 19 имота има определен 
купувач. Общата стойност на 
продадените имоти е 
8 334 302,59  лв.; 
78 разработени процедури не 
стигат до публичното 
обявяване на търг. 

100% 71 % Задоволително 
постигната цел 
 
(Процентът на 
продадените имоти и 
реалното редуциране 
на собствеността е в 
зависимост от 
инвестиционния 
интерес) 

 

Разработване на проект на 
Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за 
продажба на жилища, 

Изготвен проект, приет с 
Постановление на 
Министерски съвет ПМС № 
235/31.08.2015 г. и 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
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ателиета и гаражи от 
жилищния фонд на 
Министерството на 
отбраната, които се намират 
в населени места, в които 
няма структури на 
Министерство на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на министъра на 
отбраната и Българската 
армия 

обнародван 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организиране на процедури 
за продажба на имоти от 
жилищния фонд на 
Министерството на отбраната 
с отпаднала необходимост за 
Министерството на отбраната 
и Българската армия. 

Стартиране на процедури за 
продажба на 285 имота от 
жилищния фонд на 
Министерството на отбраната. 
 
 

100% 
 

70%  
 

Задоволително 
постигната цел  
 

Стартирани са 190 
процедури за продажба 
на имоти от жилищния 
фонд на Министерство 
на отбраната. 
Продадени са 80 имота  
на обща стойност 
588 319,74 лв.  

 

Стратегическа цел 9: Законодателно уреждане на националната координация на специалните служби. Активно развитие на политиката на 
киберсигурността. Пълноценно участие в политиката на партньорите от НАТО и ЕС в тази област. 
 
9.1. Развитие на 
способностите за кибер 
отбрана чрез участие в 
инициативите 
„Интелигентна отбрана“ 
на НАТО и 
„Обединяване и 
споделяне“ на ЕС.  
 
 
 
 

Разработване на модел за 
кибер отбрана в 
Министерството на отбраната 
 
 
 
 

Подпомагане дейностите по 
разработване на Национална 
стратегия по кибер сигурност 
и  
и формирането на 
национален капацитет 

100 % 50 % Задоволително 
постигната цел  

Стартиране на 
инвестиционен проект „Кибер 
защита“.  

 Определяне на 
проектен екип; 

Придобиване на способност 
за гарантиране на 
устойчивостта на услугите в 
комуникационно-
информационните системи 

100 % 20 % Незадоволително 
постигната цел  
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 Извършване на 
предпроектно 
проучване; 

 Подготовка на 
меморандум с NCIA; 

 Стартиране на проекта 
и избор на Изпълнител 

при злонамерени действия в 
кибер пространството 

Стартиране на проект 
„Национална система за 
управление на криптографски 
материали в 
 електронен вид“ (BG EKMS).  

 Определяне на 
проектен екип 

 Подготовка на 
меморандум с NCIA; 

 Стартиране на проекта 
и избор на Изпълнител 

 

Придобиване на способност 
за гарантирано доставяне на 
криптографски материали.  
 

100 %  80 % Задоволително 
постигната цел  

Участие в проекти 
Multinational Cyber Defence2 и 
Multinational Malware  
Information Sharing Platform по 
инициативата „Интелигентна 
отбрана“ на НАТО 

Повишаване на 
осведомеността и споделяне 
на добри практики при 
реагиране на кибер атаки. 

100 % 50 % Задоволително 
постигната цел 

9.2. Участие в учения на 
НАТО и ЕС, свързани с 
кибер сигурността и 
кибер отбраната.  
 

Участие в учение на НАТО 
Cyber Coalition 2015“.  
Участие в учение „CWIX 
2015“.  

Повишаване подготовката на 
екипа на Министерството на 
отбраната при реагиране на 
кибер атаки. 

100 % 100 % Напълно постигната цел  

Участие в учение по КИС 
„Combined Endeavour 
 Участие в курсове и работни 
семинари; 
. Двустранни визити за 
споделяне на добри практики 
между Министерство на 
отбраната и Националната 
гвардия на Тенеси. 

Повишаване подготовката на 
екипа на Министерството на 
отбраната при реагиране на 
кибер атаки 

100 % 100 % Напълно постигната цел  
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7 „ЕЛЕКТРОННО 
УПРАВЛЕНИЕ И 
ДЪРЖАВНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
 
Цел 10: „Ефективно 
въвеждане на мерки за 
превенция на 
корупцията в системата 
на държавната 
администрация“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извършване на анализ и 
оценка на корупционния риск 
в процеса на инспекционната 
дейност в структурите и във 
военните формирования по 
Методиката за оценка на 
корупционния риск и 
предлагане на адекватни и 
мерки за неговото 
ограничаване и намаляване.  

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

100% 100% Напълно постигната цел. 
През 2015 г. 
Инспекторатът на 
Министерство на 
отбраната направи 
анализ и оцени 
корупционния риск по 
Методиката за оценка на 
корупционния риск в три 
структури на пряко 
подчинение на министъра 
на отбраната и в едно 
военно формирование от 
състава на Сухопътни 
войски, като направи 
съответните предложения 
за превенция на риска. 

Превенция на корупционния 
риск чрез прилагане на 
Вътрешните правила на 
Министерство на отбраната и 
Българската армия за 
контрол и предотвратяване 
изпирането на пари 
 

Изграждане на 
организационна и нормативна 
среда и въвеждане на 
процедури за елиминиране на 
корупцията в отбранителната 
политика. 

100% 100% Напълно постигната цел. 
В хода на проверките в 
структури, които имат 
отношение към 
провеждането на 
обществени поръчки и 
към продажбата на 
недвижими имоти и 
движими вещи, частна 
държавна собственост, 
беше осъществяван и 
контрол по спазването на 
Вътрешните правила на 
Министерство на 
отбраната и Българската 
армия за контрол и 
предотвратяване 
изпирането на пари. 
 

Оценяване на ефективността 
на дейността на 
администрацията на 

Осигуряване на обективен 
анализ и оценка на 
ефективността на 

100% 100% Напълно постигната цел. 
През 2015 г. 
Инспекторатът на 
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Министерството на отбраната 
чрез прилагане на Вътрешни 
правила за анализ и оценка 
на ефективността на 
дейността на 
администрацията 
Анализ на ефективността на 
административните звена във 
второстепенните 
разпоредители с бюджет и 
формированията на 
Българската армия. 
 

функционирането на 
административните звена в 
Министерството на отбраната, 
структурите на пряко 
подчинение на министъра на 
отбраната и Българската 
армия. 
Повишаване на 
ефективността на дейността 
на администрацията. 

Министерство на 
отбраната извърши 
проверка по оценка на 
ефективността на 
дейността на 
администрацията в 
дирекция „Правно-
нормативна дейност”. 
Министърът на 
отбраната утвърди 
предложената от 
Инспектората на 
Министерство на 
отбраната оценка 
„добра” за дейността на 
дирекцията. 

 
 
Указания за попълване: 
 
Колона 1 „Цели за 2015 г.” 
 
В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2015 г.  
 
Колона 2 „Дейности” 
 
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2015 г. Възможно е тези цели да 
са били постигнати 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 2015 г. и не представляват цел сами по себе си.  
 
Колона 4 „Индикатор за изпълнение” 
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В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2015 г., за да отчете промяната в 
състоянието на обекта на въздействие в края на 2015 г. 
 
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности 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 целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2015 г., 
изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2015 г. 
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2015 г.. след 
предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2015 г. 
   
Колона 5 „Индикатор за самооценка” 
 
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на 
Вашата администрация 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:  
 Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - 
Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.  


