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                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Цели на администрацията за 2017 г. 

 

 

Наименование на администрацията:   МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА   

 

1 2 3 4 5 6 7 

Стратегически 
цели 

Цели 
за 2017 г. 

Стратегически 
документ 

Дейности 
 

Срок 
(месец през 

2017 г.) 

Очакван  
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 
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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 Реализиране 
на Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
въоръжените сили 
на Република 
България 2020 и 
на План за 
развитие на 
въоръжените сили 
до 2020 г. 
 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
въоръжените сили 
на Република 
България 2020, 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г., 
Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика, 
Допълнителни 
указания на 

Реорганизиране и 
преподчиняване на 
военни 
формирования 
през 2017 г., в 
съответствие с 
Плана за развитие 
на ВС до 2020 г. 

В 
съответстви

е със 
сроковете, 
заложени в 
Плана за 

развитие на 
въоръженит

е сили до 
2020 г. 

Изпълнение на Плана 
за развитие на 
въоръжените сили в 
частта му за 2017 г.  
 
 

0% 100% 



 2/75 

1 2 3 4 5 6 7 

министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика и 
планиране на 
отбраната в 
периода 2015 – 
2018 г 

 
 Стратегическа 

концепция на  
НАТО. 
Глобална стратегия 
за външната 
политика и 
политика на 
сигурност на 
ЕС/План за 
изпълнение на 
Глобалната 
стратегия на ЕС в 
областта на 
сигурността и 
отбраната. 
Национална 
отбранителна 
стратегия. 

Приоритетно 
попълване на 
недостигащия 
личен състав в 
декларираните 
военни 
формирования и 
тези подлежащи на 
сертифициране за 
принос към 
колективната 
отбрана на НАТО, 
съгласно приетите 
Цели за 
способности 2017. 

Декември 
 

Сертифициране на 
декларирани 
формирования за 
НАТО със срок на 
готовност 2017 г. 

0% 100% 

 
 Стратегическа 

концепция на  
НАТО.  
Глобална стратегия 
за външната 

Подготовка и 
сертифициране на 
декларираните 
формирования. 

Съгласно 
договоренит
е срокове от 

Цели на 
способности

Изграждане на 
отбранителни 
способности. 

56% 59%  
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политика и 
политика на 
сигурност на 
ЕС/План за 
изпълнение на 
Глобалната 
стратегия на ЕС в 
областта на 
сигурността и 
отбраната. 
Национална 
отбранителна 
стратегия. 

те 2013 за 
НАТО. 

 
  Изпълнение на 

приетите Цели за 
способности 2013 г. 
и приемане на 
новия пакет Цели 
за способности 
2017 г., в частта им 
за ВВС, 
съобразено с 
ресурсната рамка. 

Декември 
2017 

1. Сключване на 
договори за доставка; 
2. Изпълнение на 
договори за доставка 
на техника, 
материални средства 
и оборудване. 
 

50%  70%  

 
  Поддържане и 

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

Декември 
2017 

1.Изпълнение на 
Единен финансов 
план за материално 
техническо 
осигуряване. 
2. Поддържане на 
летателната 
подготовка 

90% 100%  
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  Адаптиране на 

националната 
нормативна база в 
съответствие с 
международното 
законодателство за 
изпълнение на 
инициативата 
„Единно 
европейско небе”  
Регламентиране на  
съвместната 
дейност на 
гражданските и 
държавните (на МО 
и МВР) 
въздухоплавателни 
средства в 
условията на 
прилагане на 
инициативата 
„Единно 
Европейско небе  
 

Целогодишн
о 

1. Извършване на 
координационни 
дейности и 
изработване на 
националния годишен 
план за изпълнение 
на инициативата 
„Единно европейско 
небе”  
2. Провеждане на 
заседания на Съвета 
за управление на 
въздушното 
пространство  
3. Участие в 
заседания на 
авиационния комитет 
на НАТО 
4. Участие в 
заседания на Military 
ATM Board на 
Евроконтрол 
5. Участие в 
заседания на Network 
Manager Board 

20% 80% 

 
  Участие с фрегата 

клас Е-71 в 
операцията на 
НАТО „SEA 
GUARDIAN” в 
Средиземно море 

Септември - 
Декември 

Изпълнение на 
ангажиментите на 
Република България 
към НАТО и ЕС 

0% 100% 
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  Участие на 

офицери от ВМС в 
щабовете на 
операция на ЕС за 
борба с 
пиратството 
„ATALANTA” 

2 пъти по 6 
месеца през 
годината 

Изпълнение на 
ангажиментите на 
Република България 
към НАТО и ЕС 

0% 100% 

 
  Участие на офицер 

от ВМС в операция 
на ЕС 
EUNAVFORMED/  
 OpSOPHIA” 

12 месеца Изпълнение на 
ангажиментите на 
Република България 
към НАТО и ЕС 

0% 100% 

 
  Сертификация по 

стандартите на 
НАТО на фрегата 
клас Е-71 по време 
на националното 
военноморско 
учение с 
международно 
участие „Бриз-
2017” 

Юли Поддържане на 
готовност за участие 
в операции на НАТО 
и ЕС 

0% 100% 

 
  Сертификация по 

стандартите на 
НАТО на 
противоминен 
кораб по време на 
учение на 
противоминните  
сили на  Турция 
“NUSRET” 

Октомври Поддържане на 
готовност за участие 
в операции на НАТО 
и ЕС 

0% 100% 
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   Продължаване 
работата по 
проекта 
„Придобиване на 
многофункционале
н модулен 
патрулен кораб” 

През 
годината 

Ефективно ресурсно 
управление на 
проектите във ВМС за 
изграждане на 
необходимите 
отбранителни 
способности 

8% 15% 

   Продължаване 
работата по 
проекта 
„Модернизация на 
фрегати, клас Е-71” 

През 
годината 

Ефективно ресурсно 
управление на 
проектите във ВМС за 
изграждане на 
необходимите 
отбранителни 
способности 

5% 15% 

   Продължаване 
работата по 
проекта 
,,Интегрирана 
логистична 
поддръжка на 
вертолети „Пантер” 

През 
годината 

Ефективно ресурсно 
управление на 
проектите във ВМС за 
изграждане на 
необходимите 
отбранителни 
способности 

100% 100% 

 
 

 . Доставка на 
резервни части за 
техника за товаро-
разтоварни 
дейности 
(HALVERSON 25K) 

Декември 
2017 

Поддръжка на 
изградените 
способности 

0% 
 

100% 
 

   Планиране, 
организиране и 
провеждане на 
международни и 

Целогодишн
о 

Увеличаване броя на 
проведените  
международни и 
национални учения и 

Към 
момен
та 
няма 

26 
бр. 
межд
у-
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национални учения 
и тренировки за 
ВВС  
 

тренировки за ВВС  прове
дени. 
Започ
ват от 
м. 
март 

наро
дни 
16 
бр. 
наци
онал
ни 

  Национална 
отбранителна 
стратегия, 
Стратегия за 
национална 
сигурност, 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 

1.Формиране, 
осигуряване, 
подготовка, 
сертифициране, 
развръщане и 
осъществяване 
националния 
контрол на 
формированията, 
участващи в 
текущите операции 
на НАТО, военните 
структури на EС, 
коалиционните 
сили и 
регионалните 
инициативи 
2. Застъпване в 
дежурство като NRF 
17 на националния 
мобилен 
комуникационно-
информационен 
модул на НАТО 

Януари -
декември 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декември 
2017 

 
 
 
 
 
 

Реализиране на 
националните 
приоритети в 
сигурността и 
отбраната и 
ангажиментите на 
Република България 
в НАТО и ЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнение на 
поетите задължения 
като NRF 17 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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(DCM-F) 
3. Участие на 
националния 
мобилен 
комуникационно-
информационен 
модул на НАТО 
(DCM-F) в две 
международни 
учения за 
сглобяване на КИС 
на НАТО –  
Steadfast Cobalt 
(SFCT17) и                               
Trident Javelin 
(TRJN17) 

Април -
ноември 
2017 г. 

 
 
 
 
 

Април-Май 
 

Ноември 

Подготовка и 
пълноценно участие в 
ученията 

50% 
 

 

100% 
 

   Подготовка и 
участие на 
декларирана рота 
Военна полиция от 
Служба “Военна 
полиция“ в състава 
на eNRF 2017. 
Подготовка за 
участие в ЕUMRR 

Постоянен Успешно 
реализиране на 
поетите ангажименти 
към НАТО и ЕС  

100% 100% 

  Решение на МС за 
участие на 
военнослужещи от 
ВС на Р България в 
Мисията на ЕС за 
обучение на силите 

Сформиране и 
подготовка на 
медицински екипи 

През 
годината 

Изпълнение на 
ангажиментите на Р 
България към 
Мисията на ЕС за 
обучение на силите 
за сигурност на Мали 

100% 100% 
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за сигурност на 
Мали 

   Реализиране 
стратегията за 
изграждане на 
Център за 
поддръжка на 
конвои „Convoy 
Support Centre 
(RSOM-CSC)” 

Съгласно 
договорените 

срокове от 
ЦС 2013 за 

НАТО 

Изграден и 
сертифициран център 
за поддръжка на 
конвои „Convoy 
Support Centre 
(RSOM-CSC)”  от 
Агенцията на НАТО 
по поддръжка (NSPA) 

0% 
 

50% 
 

 
 

  Подготовка на  
декларираните 
формирования, 
отговорност на 
Съвместното 
командване на 
силите 

Съгласно 
договорените 

срокове от 
ЦС 2013 за 

НАТО 
 

Изграждане на 
отбранителни 
способности 
 

40% 
 
 

50% 
 
 

 

   Нормативно 
уреждане във 
вътрешното право 
и международни 
договори на 
приоритетите на 
Министерството на 
отбраната  

Постоянен Изготвяне проекти на 
нормативни актове, 
международни 
договори, общи 
административни 
актове 
 

0% 
 

100% 
 

   Изпълнение на 
проект 
„Национална 
система за 
управление на 
криптографски 

Юни Създаване на 
условия за 
достоверно 
пренасяне и 
доставяне на 
криптографски 

0% 100% 
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материали в 
електронен вид 
“BG EKMS” 

материали в 
електронен формат 

   Разработване на 
План за 
привеждане на МО 
в готовност за 
работа във военно 
време. 
 
 
Разработване на 
„Национална 
концепция за 
развитие на 
системата за 
планиране на 
граждански 
ресурси в интерес 
на отбраната и 
отбранително 
мобилизационна 
подготовка на 
страната”. 
 
Разработване на 
проект на 
„Методика за 
планиране на 
гражданските 
ресурси за 

Януари -
Юни 
2017 

 
 
 
 
 

През 
годината 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 
годината 

 
 
 
 

Януари -
Март 
2017 

Ефективно 
функциониране на 
системата за 
Отбранително 
мобилизационна 
подготовка на 
страната 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

100% 
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отбрана”. 
 
Разработване на 
„Указания на 
Междуведомствен 
съвет по 
отбранителна 
индустрия и 
сигурност на 
доставките за 
дейностите по 
Отбранително 
мобилизационна 
подготовка на 
страната през 2017 
г.” 
 
Разработване 
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”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 
годината 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 
годината 

 
 
 
 

През 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

90% 
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Актуализиране на 
„Наредбата за 
планиране на 
граждански  
ресурси за 
отбраната” 
 
Разработване на 
проект на „Наредба 
за снабдяване с 
основни 
хранителни и 
нехранителни 
стоки във военно 
време” 

годината 

   Преглед  и 
актуализация на 
Държавния 
военновременен 
план 
 
Разработване на 
проект на ПМС за 
приемане на 
единен списък и за 
възлагане на 
военновременни 
задачи 
 
 

През 
годината 

 
 
 

През 
годината 

 
 
 
 
 
 

През 
годината 

Определяне на 
потребностите от 
ресурси на ВС и 
страната 
 
 
Усъвършенстване на 
дейността на 
държавните органи и 
юридическите лица с 
военновременни 
задачи 
 
 
Усъвършенстване на 

0% 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
 
0% 

100% 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
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Разработване на 
проект на „Наредба 
за дейностите и 
задачите по 
отбранително 
мобилизационната 
подготовка на 
държавните органи 
и юридическите 
лица с 
военновременни 
задачи” 

дейността на 
държавните органи и 
юридическите лица с 
военновременни 
задачи 

   Организиране и 
осигуряване на 
дейностите по 
комплектуване на 
военните 
формирования от 
ВС 

Постоянен Комплектуване на 
формированията и 
структурите с 
необходимите 
човешки ресурси 

90% 100% 

   Разкриване на 
Единен център за 
начална военна 
подготовка за 
създаване на 
условия за 
подготовка на 
гражданите за 
изпълнение на 
конституционно 
определените 
задължения по 

Постоянен Подобряване 
комплектуването на 
въоръжените сили 

10% 50% 
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защита на 
отечеството 

   Разработване на 
процедури за 
комплектуване на 
длъжности за 
младши офицери с 
офицерски 
кандидати, 
сержанти и 
войници 
притежаващи 
висше 
образование, които 
да преминат 
обучение във 
висшите военни 
училища и да 
придобият 
професионална 
квалификация 
„Офицер от вида 
въоръжена сила“ 

Декември Изграждане на 
допълнителен способ 
за попълване при 
необходимост на 
вакантни длъжности 
за младши офицери 
Разработени и 
утвърдени процедури   

100%   100% 

   Определяне на 
потребностите и 
попълване на 
длъжностите с 
личен състав в 
декларирани 
военни 
формирования/стр

Декември Попълване на 
вакантните 
длъжности за 
изпълнение на 
ангажиментите на ВС 
към НАТО. 
 
Максимален 

 
 
 
 
 
 
 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
25% 
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уктури и тези 
подлежащи на 
сертифициране 
като принос към 
колективната 
отбрана на НАТО 
съгласно приетите 
Цели за 
способности 2013 

некомплект от 
военнослужещи във 
военно 
формирование/структ
ура 

 

  ATM Master plan 
(договорена път-на 
карта за 
модернизацията на 
европейската 
система за 
Управление на 
въздушното 
движение до 2030г.;  
Danube Fab strategic 
programme 2015-
2019  
 
 

Участие в Органа 
по политиките на 
въздушното 
пространство на 
Функционален блок 
въздушно 
пространство 
„Дунав” (DANUBE 
FAB Airspace Policy 
Body).  

Целогодишн
о 

1.Утрояване на 
капацитета на 
въздушното 
движение 
2.50 % намаление на 
разходите за 
Управление на 
въздушното 
движение 
-3.Увеличаване на  
безопасността на 
полетите с фактор 10  
3.10% намаление на 
влиянието на 
полетите върху 
околната среда 

30% 70% 

 1.2 Изпълнение 
на Плана за 
действие по 
приложение на 
решенията от 
Срещата на 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
въоръжените сили 
на РБ 2020, План за 

Принос към 
прилагане на 
мерките за 
изпълнение на 
Съвместната 
декларация НАТО-

Постоянен Постигане на по-
добра координация и 
сътрудничество и 
синхронизиране на 
националните усилия 
с усилията на НАТО и 

30% 100% 
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държавните и 
правителствените 
ръководители на 
НАТО, на 4 и 5 
септември 2014 г. 
в Уелс 

развитие на 
въоръжените сили 
до 2020 г., Указания 
на министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г. 

ЕС от Варшава ЕС 

  
План за готовност 
за действие на 
Алианса 

Прилагане на 
мерките заложени 
в Плана за 
готовност за 
действие 2017 г. 

Постоянен Засилване на 
възпиращия и 
отбранителен 
потенциал на 
Алианса по 
Югоизточния фланг 

40% 60% 

  
 Подготовка и 

участие в 
политико-военното 
учение на НАТО 
CMX 17 

Октомври По-добра 
координация и 
синхронизация между 
националните 
структури имащи 
отношение към 
процесите на 
управление на кризи 
и синхронизирането 
им с тези на НАТО 

50% 100% 

 1.3 Установяване 
на нов модел за 
регионално 
сътрудничество в 
областта на 
отбраната в 
Югоизточна 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
въоръжените сили 
на РБ 2020, План за 
развитие на 

Участие в учение 
на ВМС на 
Румъния „Sea 
Shield” 

Февруари Подобряване 
взаимодействието и 
укрепване на 
доверието между 
ВМС на страните 

0% 
 

100% 
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Европа, 
ориентиран към 
изпълнението на 
конкретни проекти 
 

въоръжените сили 
до 2020 г., Указания 
на министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г. 

  
 Участие в 

съвместно 
българо-румънско 
противоминно 
учение 
“POSEIDON” в Р 
Румъния 

Март Укрепване на 
доверието между 
ВМС на страните от 
Черноморския регион 

0% 
 

100% 
 

  
 Участие на кораб в 

учение на 
противоминните  
сили на ВМС на Р 
Турция “NUSRET” 
 

Октомври Подобряване 
взаимодействието и 
укрепване на 
доверието между 
ВМС на страните 

0% 
 

100% 
 

  
 Участие на офицер 

в учение на ВМС 
на Украйна „Sea 
Breeze” 

Юли Укрепване на 
доверието между 
ВМС на страните от 
Черноморския регион 

0% 
 

100% 
 

  
 Участие на 

офицери от ВМС в 
ежегодни 
консултации по 
изпълнението на 
документа по 
мерките за 

През 
годината 

Укрепване на 
доверието между 
ВМС на страните от 
Черноморския регион 

0% 
 

100% 
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укрепване на 
доверието и 
сигурността 
(МУДС) във 
военноморската 
област в 
Черноморския 
регион 

  
 Участие на офицер 

в учение на 
противоминни-те  
сили на  ВМС на Р 
Гърция “ARIADNE” 

Април Подобряване 
взаимодействието и 
укрепване на 
доверието между 
ВМС на страните  

0% 
 

100% 
 

2.Задълбочаване на 
трансатлантическот
о сътрудничество 
като гарант за 
сигурността и 
развитието на 
България. 

2.1. 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, 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
въоръжените сили 
на РБ 2020, План за 
развитие на 
въоръжените сили 
до 2020 г., Указания 
на министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г. 

Изготвяне на 
единен план с 
учения на 
българска 
територия и 
участие в учения 
извън страната, 
включително с 
използване на 
съвместните 
съоръжения. 

Януари 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% 100% 
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включително с 
използване на 
съвместните 
съоръжения, с цел 
интегрирането им 
в плановете за 
учения на НАТО и 
ЕС. 

   Участие в учения 
на национално, 
регионално и 
съюзно ниво, както 
следва: 
TRIDENT JAGUAR 
2017 – командно - 
щабно учение на 
френския корпус за 
бързо реагиране 
(RRC-Fr); 

 
 
 
 
 

08-17 март 

Представяне и 
обсъждане на най-
новите тенденции и 
синхронизиране на 
дейностите по 
отделните 
направления в целия 
спектър на учебно - 
образователния 
процес в НАТО. 
Увеличаване на 
приноса към 
предприетите от 
НАТО мерки за 
гарантиране на 
сигурността 
(Assurance Measures); 
Координиране на 
националното 
участие в процес на 
планиране и 
провеждане на 
ученията;  

0% 100% 

NOBLE JUMP 17 - 
учение със 
значителен 
приоритет за НАТО 

Януари – 
юни 

SABER GUARDIAN 
17 - 
многонационално 
учение 

10-21 юли 

TRIDENT 
JUNCTURE 2018 – 
КЩУ на НАТО с 
реално 

По указания 
на SACT 
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развръщане на 
войски и сили 

Подобряване на 
оперативната 
съвместимост между 
участващите в 
ученията сили и 
средства; 
Демонстриране на 
нови оперативни 
способности за 
възпиране, чрез 
реално развръщане 
на елементи от 
силите с висока 
степен на готовност 
(VJTF) 

VIKING 18 – 
международно 
разпределено 
КПКЩУ 

Съгласно 
спецификац

ията и 
утвърдения 
план-график 
на учението 

  
Споразумение 
между 
правителството на 
Република 
България и 
правителството на 
САЩ за 
сътрудничество в 
областта на 
отбраната. 
Директива за бойна 
готовност на 
въоръжените сили 

Изготвяне на План 
за съвместна 
българо-
американска 
подготовка и 
учения 
 
 
 

Постоянен 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% 100% 

  
Директива за бойна 
готовност на 
въоръжените сили 

Провеждане на 
планираните 
учения през 2017 г. 

Постоянен Провеждане на 
всички планирани 
учения 

0% 
 

100% 
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съгласно План за 
дейността на 
Сухопътните 
войски през 2017 г. 
План за съвместна 
Българо-
Американски 
подготовка и 
учения в страната 
и чужбина за 2017 
г. 

 

  
 Провеждане на 

национално 
военноморско 
учение с 
международно 
участие „БРИЗ 
2017” ВМС  

Юли Поддържане на 
готовност за 
изпълнение на трите 
мисии на ВС 

0% 
 

100% 
 

  
 Участие на 

офицери от ВМС в 
противоподводното 
учение на НАТО 
„Dynamic Manta” 

Март Подобряване на 
сътрудничеството със 
съюзните  страни 

0% 
 

100% 
 

  
 Провеждане на 

учения “PASSEX” с 
кораби от ВМС на 
НАТО, 
посещаващи Р 
България и при 
плаването им в 
Черно море 

През 
годината 

Подобряване на 
сътрудничеството със 
съюзните  страни 

0% 
 

100% 
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 Участие на 

офицери  от ВМС в 
Постоянната 
военноморска 
група на НАТО 
SNMG2 

2 пъти по 6 
месеца през 

годината 

Изпълнение на 
международните 
ангажименти на Р 
България 
 

0% 
 

100% 
 

  
 Включване на 

противоминен 
кораб в състава на 
Постоянната 
военноморска 
противоминна 
група на НАТО 
(SNMCMG2) 

Септември – 
ноември 

Изпълнение на 
международните 
ангажименти на Р 
България 
 

0% 
 

100% 
 

  
Чл.26 т.7а и Чл.27 
от Закона за 
отбраната и 
въоръжените сили 
на Република 
България 

Разработване на 
Каталог на Р 
България за 
планиране на 
способности по  
поддръжка от 
страната домакин  
(Bulgarian HNS 
Capability Planning 
Catalogue /BGR 
HNS CAPCAT/), 
съгласно указания 
формат от НАТО. 

Юни 2017 г. Решение на МС за 
одобрение на 
BGRHNS CAPCAT и 
замяна на „Каталог на 
Република България 
за планираните 
възможности по 
поддръжка от 
страната домакин от 
2010 г.” . 
 

30% 100% 

 
2.2.Участие с 
конкретен принос 
в инициативата на 
НАТО 

 Подпомагане на 
българското 
участие в 
инициативата на 

Постоянен Създаване на 
условия за 
реализиране на 
националните 

100% 
 

100% 
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„Свързаност на 
силите“ 
 

НАТО за 
„Свързаност на 
силите“ чрез 
провеждане на 
съвместни 
тренировки и 
военни учения в 
съответствие с 
План за съвместна 
българо-
американска 
подготовка и 
учения в страната 
и в чужбина 

интереси 

 2.3. Изпълнение 
на Многогодишна 
програма за 
сътрудничество 
със САЩ 

Споразумение 
между 
правителството на 
Република 
България и 
правителството на 
САЩ за 
сътрудничество в 
областта на 
отбраната. 
Решение № 878 от 
12 ноември 2009 
година на МС за 
създаване на 
организация за 
прилагане на 

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

Постоянен 
 

Развитие на 
двустранните 
отношения във 
военната област 
 

100% 100% 

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

Постоянен Развита и 
модернизирана 
инфраструктура на 
Съвместните 
съоръжения 

100%  100% 
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  споразумението 
между 
правителството на 
Р България и 
правителството на 
САЩ за 
сътрудничество в 
областта на 
отбираната и на 
споразуменията по 
неговото прилагане. 
 
Стратегия за 
национална 
сигурност.  
Национална 
отбранителна 
стратегия. 

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

Постоянен Изграждане на 
отбранителни 
способности.  
Повишаване на 
оперативната 
съвместимост на 
Българските 
въоръжени сили 

100% 100% 

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

Постоянен Развита и 
модернизирана 
инфраструктура на 
Съвместните 
съоръжения.  
 

100%  100%  

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. 

Геопространствена 
политика на НАТО 
(МС-296/3). 

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

Постоянен Осигуряване на 
въоръжените сили, 
както и въоръжените 
сили на страните-
членки на НАТО. 

100 % 100% 
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  Геопространствена 
политика на НАТО 
(МС-296/3). 

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

Постоянен Осигуряване на 
въоръжените сили, 
както и въоръжените 
сили на страните-
членки на НАТО. 

100% 100% 

  Закон за достъп до 
пространствени 
данни. 
Директива 2007/2/ 
на Европейския 
парламент –
INSPIRE. 

Поддържане на 
инфраструктура за 
разпространение 
на 
геопространсвени 
данни и 
осигуряване на 
публичен достъп 
до тях чрез 
предоставяне на 
електронни услуги. 

Постоянен По-висок 
административен 
капацитет на 
Министерството на 
отбраната и качество 
на електронните 
услуги, свързани с  
е-правителство. 

100 % 100% 

  Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020.  
 
Програмен 
меморандум на 
Програма 7.2 
“Институт по 
отбрана” за пери-

Научноизследоват
елска, 
научноприложна и 
опитно-
конструкторска 
работа в областта 
на въоръжението, 
системите С4I, 
военната техника и 
военно 
техническите 
имущества. 

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

23 бр. 44 
бр. 
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ода 2016 - 2021 г. 

   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. 
 

Декември 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 – AQ AP (s). 
 
Дейности по 
осигуряване на 
качеството. 
 
Дейности по 
Държавна гаранция 
по качеството. 

7 бр. 
 
 
 
2 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 бр. 
 
 
6 бр. 

20 
бр. 
 
 
55 
бр. 
 
 
 
 
 
 
 
125 
бр. 
 
По 
заявк
а 
 

   Дейности по линия 
на 
стандартизацията 

Декември Разработване, 
проверка, 
съхраняване и 
актуализиране на 
военнотехнически 
стандарти и 
документация за 
въоръжения, военна 

15 бр. 400 
бр. 
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техника и имущества. 

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

Постоянен Сертификация на 
летателната годност 
на 
въздухоплавателните 
средства. 

По 
заявка 
 

100% 

   Участие в Проект– 
„Обединени 
способности по 
ядрена, химическа 
и биологическа 
защита”.  

През 
годината 

Разработване и 
приемане на 
съответните 
документи по проекта 
и концепцията. 

60% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

   Участие в 
Инициативата 
„Концепция на 
НАТО за рамкова 
страна”  в област 
ядрена, химическа 
и биологическа 
защита. 

През 
годината 

Разработване и 
приемане на 
съответните 
документи по проекта 
и концепцията. 

5% 15% 
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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 
 

Стратегия за 
управление на 
риска в 
отбранителните 
програми на МО, 
Закон за отбраната 
и въоръжените сили 
на Република 
България, Указания 
на министъра на от-
браната за 
програмиране 2018-
2023, 
 

Разработване на 
„План за 
управление на 
риска в 
отбранителните 
програми на МО, 
структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната и БА за 
2018 г.” 
 
 
Изготвяне на 
доклади за 
резултатите от 
управлението на 
риска в 
отбранителните 
програми на МО - 
за първото 
шестмесечие, 
деветмесечието на 
2017 г. и  годишен 
за 2016 г. 

Октомври- 
декември 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февруари, 
юли, 

октомври 
2017 

 

Осъществяване на 
мониторинг на 
степените на влияние 
и вероятност за 
проявление на 
значимите рискове за 
изпълнение на 
отбранителните 
програми 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

  Стратегически план 
за дейността по 
вътрешен одит 
2017- 2019 г. 
Годишен план за 
дейността по 

Осигуряване на 
ръководството на 
Министерството на 
отбраната на 
обективна и 
независима оценка 

Януари - 
декември 

Извършване на: 
 33 одитни 
ангажименти за 
увереност; 
10 одитни 
ангажименти за 

Одити
рани 
32% 
от 
високо 
рисков

Одит
иран
и 
100% 
от 
висок
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вътрешен одит за 
2017 г. 

за: 
а) степента на 
съответствие на 
дейностите и 
процесите с 
нормативните 
актове, 
вътрешните 
правила и 
сключени 
споразумения и 
договори; 
б) степента на 
надеждност и 
всеобхватност на 
финансовата и 
оперативна 
информация; 
в) ефективността, 
ефикасността и 
икономичността на 
изпълняваните 
програми или 
отделни процеси; 
г) съответствието 
на решения и 
действия със 
законовите 
регулации и насоки 
в мениджмънта 

консултиране ите и 
73% 
от 
средн
о 
рисков
ите 
одитн
и 
едини
ци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о 
риско
вите 
и 
30% 
от 
сред
но 
риско
вите 
одит
ни 
един
ици 
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  Стратегически план 
за дейността по 
вътрешен одит 
2017-2019 г. 
Годишен план за 
дейността по 
вътрешен одит за 
2017 г. 

Подпомагане на 
ръководството на 
Министерството на 
отбраната при: 
а) 
идентифициране, 
оценяване и 
управление на 
риска; 
б) подобряване на 
функционирането 
на системите за 
финансово 
управление и 
контрол; 
в) управление на 
риска от измами 

Януари - 
декември 

Подобряване на 
дейностите и 
процесите, обект на 
вътрешен одит след 
изпълнение на 
дадените препоръки 

одити
рани 
32% 
от 
високо 
рисков
ите и 
73% 
от 
средн
о 
рисков
ите 
одитн
и 
едини
ци 

одит
иран
и 
100% 
от 
висок
о 
риско
вите 
и 
30% 
от 
сред
но 
риско
вите 
одит
ни 
един
ици 

  Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на ВС 
на РБ 2020 
 
Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителна 
политика 2015 – 

Извършване на 
анализ и оценка на 
корупционния риск 
в процеса на 
инспекционната 
дейност в 
структурите и във 
военните 
формирования по 
Методиката за 
оценка на 

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

100% 100% 
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2018г. 
 
Стратегически план 
за дейността на 
Инспектората на 
МО 2015 – 2017 г 

корупционния риск 
и предлагане на 
адекватни и 
своевременни 
мерки за неговото 
ограничаване. 

   Изпълнение на 
мерките, заложени 
в Плана за 
превенция на 
корупцията в 
Министерството на 
отбраната, 
структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната и БА за 
2017 г. 

Постоянен Осъществяване на 
превенция на 
корупционните 
рискове във всички 
области на 
отбранителния сектор 
и прилагане на мерки, 
с които да се постигне 
откритост, честност, 
прозрачност и 
почтеност на всички 
нива при 
изпълнението на 
отбранителната 
политика 

100% 100% 

   Оценяване на 
ефективността на 
дейността на 
администрацията 
чрез прилагане на 
Вътрешни правила 
за анализ и оценка 
на ефективността 
на дейността на 
администрацията 

Постоянен Повишаване на 
ефективността на 
дейността на 
администрацията 
 

100% 100% 
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3.3. Осигуряване 
на условия за 
развитие на 
въоръжените сили 
в съответствие с 
измененията в 
средата за 
сигурност с цел 
ефективното 
изпълнение на 
техните функции 
 

Закон за отбраната 
и Въоръжените 
сили на Република 
България. 
Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България  за 
периода 2014-2018 
г. 

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

Март Отчетност и подкрепа 
за провежданата от 
правителството 
отбранителна 
политика 

50% 100% 

  Доктрина на ВС 
сили на Република 
България.  
План за развитие 
на националните 
концептуални и 
доктринални 
документи в 
областта на 
отбраната и ВС 

Преглед на 
Доктрината за 
подготовка на ВС 
на Република 
България. 

През 
годината 

(до 
февруари 

2018 г.) 

Преглед и 
актуализиране на 
доктрината във 
връзка с отчетените и 
възникнали 
допълнителни задачи 
на ВС, породени от 
настъпилите промени 
в средата на 
сигурност 

0% 100% 

  Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015 – 
2018 г. 

Поддържане и 
развитие на 
способности за 
осигуряване на 
въоръжените сили 
с оценки, анализи и 
прогнози за 
заплахите и 
рисковете за 

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

100% 100% 
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националната и 
колективната 
сигурност 

   Ефективно 
сътрудничество и 
взаимодействие с 
разузнавателната 
общност на НАТО 
и ЕС, с 
партньорските 
служби и с 
българските 
служби за 
сигурност и 
обществен ред в 
интерес на 
националната и 
колективната 
сигурност и 
отбрана 

Постоянен Постигане  на 
ефективно 
сътрудничество и 
взаимодействие с 
разузнавателните 
структури на НАТО и 
ЕС и с българските 
служби за сигурност и 
обществен ред 

100% 100% 

   Ръководство на 
дейността на 
Службите на 
военните аташета 
 

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

100% 100% 
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  Закон за военната 
полиция 
 

Актуализиране на 
правилник за 
прилагане на 
Закона за военната 
полиция 

Юни Прецизно 
регламентиране на 
нормативната уредба. 
 
 

50% 100% 

  „Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020“ и 
Плана за развитие 
на Въоръжените 
сили“ до 2020 г. 
Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г. 

Своевременно 
публикуване на 
информация в 
интернет-
страницата на МО 
и осведомяване на 
обществеността за 
управленските 
решения на 
ръководството на 
МО и БА по всичко, 
свързано с 
отбраната на 
страната и 
изпълнение на 
задължения на 
България като 
съюзник от НАТО.  
 
Медийно 
отразяване на 
учението на НАТО 
„TRJR 17“. 
 
Медийно 
отразяване на 

Януари 
декември 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 

Май-юни 
 
 
 
 

Изпълнение на Плана 
за развитие на 
въоръжените сили в 
частта за 2017 г.    
Създаване на 
усещане за сигурност 
и стабилност сред 
българската 
общественост 
 
 
 
 
 
 
 
Ефективно 
представяне на 
България в 
медийното и 
обществено 
пространство като 
отговорен и стабилен 
съюзник по поетите 
ангажименти в НАТО 
и ЕС.  

50% 100% 
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учението на НАТО 
„NOBLE JUMP 2017 
(NOJP17)”. 
 
 
Медийно 
отразяване на 
учението на НАТО 
“SABER 
GUARDIAN 17”. 

 
 

Юли 

 
Ефективно 
представяне на 
България в 
медийното и 
обществено 
пространство като 
участник в едно от 
най-големите учения 
на НАТО за годината 
– с така наречената 
висока видимост за 
НАТО, в изпълнение 
на Мерките за 
сигурност 

  Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020  
 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

Публикуване на 
Интернет 
страницата на МО 
и в профила на БА 
в социалните 
мрежи и 
уведомяване на 
медиите при 
участия на 
представители на 
Въоръжените сили 
в акции за оказване 
на помощ на 
населението и 
подкрепа на 
националните 

Постоянен Постигане на 
ефективна 
комуникационна 
политика, свързана с 
положителното 
възприятие на образа 
на Българската армия 
сред обществеността 

50% 100% 
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институции при 
природни 
бедствия, аварии и 
екологични 
катастрофи 

  Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020  
 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

Публикуване и 
актуализиране на 
информацията за 
обществените 
поръчки по Закона 
за обществените 
поръчки и 
Вътрешните 
правила на 
Интернет 
страницата на МО, 
както и в регистъра 
по обществените 
поръчки на 
Агенцията за 
обществени 
поръчки. 
Публикуване на 
Интернет 
страницата на МО 
на информация за 
продажба на 
недвижими имоти, 
в т. ч. и жилищни; 
за отдаването под 
наем на имоти в 

Постоянен 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 

100% 100% 
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управление на МО 

   Публикуване на 
Интернет 
страницата на МО 
на информация за 
плащанията на МО 
и подчинените 
второстепенни 
разпоредители 
през Системата за 
електронни 
бюджетни 
разплащания 
(СЕБРА) 

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

100% 100% 

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

Постоянен Прозрачност и 
ефективност в 
информирането на 
медиите и 
гражданското 
общество за взетите 
решения на 
Постоянния съвет, 
който организира 
дейностите на 
Министерството на 
отбраната, свързани 
с изпълнение на 
Механизма за 
сътрудничество и 

0% 100% 
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оценка на 
Европейската 
комисия и с участието 
на България като 
водеща нация в 
Доверителния фонд 
на НАТО към 
инициативата 
„Изграждане на 
интегритет.“ 

   Подобряване на 
взаимодействието 
с 
неправителствени 
организации, 
осъществяване на 
информационен 
обмен, дискусии и 
семинари за 
запознаване с 
антикорупционната 
политика на МО, 
както и обратна 
връзка относно 
оценката на 
гражданското 
общество за 
предприетите 
мерки за 
противодействие 
на корупцията 

Постоянен Прозрачност и 
ефективност в 
комуникацията с 
неправителствени 
организации и 
гражданското 
общество относно 
превенцията на 
корупцията, 
съществуващи и 
бъдещи мерки, 
възможното 
взаимодействие в 
областта 

0% 100% 
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  Глобална стратегия 
за външната 
политика и 
политика на 
сигурност на 
ЕС/План за 
изпълнение на 
Глобалната 
стратегия на ЕС в 
областта на 
сигурността и 
отбраната, 
Стратегия за 
национална 
сигурност на 
Република 
България,  
Национална 
отбранителна 
стратегия, Указания 
на министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г, Доктрина на 
въоръжените сили 
на Република 
България, План за 
развитие на 
въоръжените сили 
до 2020 г. 

Провеждане на 
активна 
информационна 
политика на МО в 
съответствие с 
националните и 
общностните 
интереси и 
приоритети в 
областта на 
сигурността и 
отбраната 

Постоянен Прозрачност и 
ефективност в 
стратегическите 
комуникации 

0% 100% 
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  Стратегия за 
национална 
сигурност на 
Република 
България, 
Национална 
отбранителна 
стратегия, Указания 
на министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 
2015 – 2018 г 

Координиране, 
подготовка и 
изпълнение на 
планове и 
програми за 
двустранно военно 
сътрудничество   
 

Постоянен Задълбочаване на 
контактите в областта 
на отбраната със 
страните-членки на 
НАТО и ЕС и 
страните-партньори  
.  
 

100% 
 

100% 
 

  
Стратегия за 
национална 
сигурност на 
Република 
България, 
Национална 
отбранителна 
стратегия 

Подготовка и 
участие в 
провеждането на 
мероприятия по 
линия на 
двустранното и 
регионалното 
сътрудничество 

Постоянен Задълбочаване на 
контактите в областта 
на отбраната със 
страните-членки на 
НАТО и ЕС и 
страните-партньори 

100% 
 

100% 
 

  
Заповед Р-60 от 09 
март 2015 г., на 
министър- 
председателя на 
Република 
България относно 
създаването на 
междуведомствени 
работни групи за 
стратегически 

Участие в 
заседанията на 
Съвместната 
комисия за 
подготовката и 
изпълнението на 
Годишния план за 
съвместна 
българо-
американска 

Постоянен Разширяване на 
участието на трети 
страни в съвместните 
българо-американски 
учения и тренировки 
 
 

100% 
 

100% 
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диалог със САЩ 
 

подготовка на 
ученията в 
страната и  
чужбина 

  
Споразумение 
между 
правителството на 
Република 
България и 
правителството на 
САЩ за 
сътрудничество в 
областта на 
отбраната-
28.04.2006 г.  

Планиране и 
координиране на 
мероприятията по 
линия на “ План за 
военни контакти“ 
със САЩ за 
2017/2018 г. 
 

Постоянен Подобряване на 
инфраструктурата на 
съвместните 
съоръжения на 
територията на 
Република България 
 

100% 
 

100% 
 

 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 

ЗОВС на Р 
България, Указания 
на министъра на от-
браната по 
отбранителната 
политика 2015-2018, 
Указания на МФ, 
Ръководство за 
планиране, 
програмираме, 
бюджетиране, 
изпълнение и отчет 
на отбранителните 
програми в МО 

Изготвяне на 
„Указания за 
разходване на 
бюджета на МО за 
2017 г.” 
 
 
 
Изготвяне на 
„Указания за 
изпълнение на 
бюджетната 
процедура за 2018 
г.” 
 
 

Февруари-
Март 2017 

 
 
 
 
 

Април 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Април-Май 

Оказване на 
методическа помощ 
на Второстепенни 
разпоредители с 
бюджет 
 
 
 
Финансово 
осигуряване на МО, 
структурите на пряко 
подчинение на 
министъра на 
отбраната и БА 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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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 

 
„Указания на 
министъра на 
отбраната за 
програмиране 
2018-2023 г.” 
 
 
 
Провеждане на 
програмен преглед 
на отбранителните 
програми за 
периода 2018-2023 
г. 
 
 
 
 
 
Провеждане на 
бюджетен преглед 
на основните 
(бюджетни) 
програми в МО за 
2018 г. 
 
 
 
Изготвяне на 
„Доклад за 

2017 
 
 
 
 
 

Юни 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юни 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Юни 2017 
 
 
 
 
 
 

 
Създаване на 
организация за 
провеждане на 
процеса на 
програмиране на 
ресурсите за отбрана 
 
 
Постигане на 
актуално и адекватно 
разпределение на 
ресурсите за отбрана 
в отбранителните 
програми и 
интегриране на 
програмите 
 
 
 
Вътрешна 
оптимизация на 
предоставения 
финансов ресурс на 
второстепенни 
разпоредители с 
бюджет за 2018 г. 
 
 
Обобщаване на 
резултатите от 

 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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резултатите от 
проведените 
програмен и 
бюджетен 
прегледи” 
 
 
 
Изготвяне на 
„Меморандум на 
програмните 
решения 2018-2023 
г.” 
 
Изготвяне и 
изпращане в 
Министерство на 
финансите на 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
2018-2020 г. и 
проект на бюджет 
на МО за 2018 г. 

 
Юни 2017 

 
 
 
 

Юни -Юли 
2017 

 
 
 
 

проведените 
прегледи за 
оптимизиране на 
разпределението на 
ресурсите за отбрана 
 
 
Обобщаване на 
планираните ресурси 
за отбрана 
 
 
Представяне в МФ на 
бюджетна прогноза 
2018-2020 на МО и 
проект на бюджет на 
МО за 2018 г. 
 

 
100% 
 
 
 
 
100% 

 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

  ЗОВС на Р 
България, Указания 
на министъра на от-
браната по 
отбранителната 
политика 2015-2018, 
Указания на МФ, 
Ръководство за 

Разработване на 
„Единен финансов 
план за 
Материално 
техническо 
осигуряване на 
МО” 
 

По отделен 
план 

Усъвършенстване на 
управлението на 
ресурсите за отбрана 
в отбранителните 
програми през 
бюджетната година 
 

0% 100% 
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планиране, 
програмиране, 
бюджетиране, 
изпълнение и отчет 
на отбранителните 
програми в МО 

  Закон за отбраната  
и въоръжените сили 
на Р България 
Указания на 
министъра по 
отбранителната 
политика, 
Ръководство за 
планиране, 
програмиране, 
бюджетиране, 
изпълнение и отчет 
на отбранителните 
програми 

1.Участие във 
формиране на 
квотите на 
основните 
програми на БА за 
периода 2018 – 
2023 г. 
2.Изготвяне на 
актуализирани 
програмни 
меморандуми/ 
анекси на 
Програма № 1.1 
„Сухопътни 
войски“, 
подпрограмите и 
програмните 
елементи за 2017 
г.: 
3.Изготвяне на 
програмните 
меморандуми на 
Програма № 
1.1„Сухопътни 
войски“, 

Януари 
 
 
 
 

Април 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 
 
 

Постигане на 
качествено 
планиране на 
ресурсите, вътрешна 
оптимизация на 
предоставения 
финансов ресурс и 
обобщаване на 
планираните ресурси 

100% 
 

100% 
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подпрограмите и 
програмните 
елементи за 
периода 2018-2023 
г. 

  
 1.Изготвяне на 

План за 
управление на 
риска на Програма 
№ 1.1 „Сухопътни 
войски“ и 
програмните 
елементи от 
структурата на 
програмата за 2018 
г. 
 
2. Изготвяне и 
изпращане на 
доклади за 
резултатите от 
управлението на 
риска в Програма 
№ 1.1 „Сухопътни 
войски“ 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тримесечни 
и годишен 

доклад 

1.Ефективно 
управление на риска 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Осъществяване на 
мониторинг на 
степента на влияние 
и вероятност за 
проявление на 
значими рискове 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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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 

Стратегическа 
концепция на 
НАТО; 
 
Глобална стратегия 
за външната 
политика и 
политика на 
сигурност на 
ЕС/План за 
изпълнение на 
Глобалната 
стратегия на ЕС в 
областта на 
сигурността и 
отбраната. 
 
Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на ВС 
на РБ 2020; 
 
Указания на 
министъра на 
отбраната по 

Участие в процеса 
на планиране на 
отбраната в НАТО 

март-юни Изпълнение на 
стъпка 3 от Процеса 
по планиране на 
отбраната в НАТО по 
определяне на Цели 
за способности и 
тяхното 
разпределение м/у 
страните. 

80% 100% 

Участие в процеса 
на планиране на 
отбраната в НАТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февруари – 
декември 

Изпълнение на 
стъпка 5 от Процеса 
по планиране на 
отбраната в НАТО за 
обсъждане на 
индивидуалната 
оценка на страната. 

80% 100% 
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принос към 
националната 
сигурност в мирно 
време 

отбранителна-та 
политика 2017-2020 
г. 
 
 
План за развитие 
на националните 
концептуални и 
доктринални 
документи 

Поддържане в 
актуално 
състояние на 
системата от 
концептуални и 
доктринални 
документи в 
областта на 
отбраната и 
въоръжените сили 

Постоянен Разработване и 
преглед на 
доктриналните и 
концептуални 
документи в 
съответствие с Плана 
за развитие на 
националните 
концептуални и 
доктринални 
документи 

100% 100% 

 
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, 

Стратегическа 
концепция на 
НАТО. 
Глобална стратегия 
за външната 
политика и 
политика на 
сигурност на 
ЕС/План за 
изпълнение на 
Глобалната 
стратегия на ЕС в 
областта на 
сигурността и 
отбраната. 
Стратегия за 
национална 
сигурност на 
Република 
България.  

Придобиване в 
дългосрочен план 
на ключови за 
съвременните 
операции 
способности 

В 
съответстви

е със 
сроковете, 
заложени в 
Плана за 

развитие на 
Въоръженит

е сили до 
2020 г. 

 

Изпълнение на 
мероприятията за 
2017 г. от  „План за 
развитие на 
въоръжените сили до 
2020 г.” 
 

0% 100% 
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нощем и при 
екстремни 
климатични 
условия; защита 
на критична 
инфраструктура 

Национална 
отбранителна 
стратегия. 
Доктрината на 
въоръжените сили 
на Република 
България. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г. 

 
 Програма за 

развитие на 
отбранителните 
способности на ВС 
на РБ 2020 

Изграждане на 
информационна 
система, която да 
интегрира в себе 
си информацията 
от вече 
изградените КИС 
на трите вида 
въоръжени сили за 
създаване и 
разпространение 
на Обща 
оперативна 
картина 

Декември 
2017 

Усъвършенстване на 
системата за 
командване и 
управление на БA 

50% 100% 
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   Развитие на 
приложните 
документи на ВМС 
съгласно План 
за развитие на 
приложни 
документи 
/публикации, 
тактики, техники и 
процедури във 
ВМС 

През 
годината 

Изграждане на ВМС, 
адекватни на 
бъдещите 
предизвикателства за 
сигурността 

40% 80% 

   Изграждане и 
поддържане на 
опозната  картина 
на обстановката на 
море 

През 
годината 

Непрекъснато 
наблюдение на 
националните морски 
пространства 

100% 100% 

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

Стратегия за 
национална 
сигурност.  
Национална 
отбранителна 
стратегия. 
Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
поли-тика 2015-
2018 г.  
Доктрина на 
въоръжените сили 
на Република 

Участие в 
инициативите 
„Интелигентна 
отбрана“ на НАТО 
и „Обединяване и 
споделяне“ на ЕС: 
По „Интелигентна 
отбрана“ – в 32 
проекта, от които 
15 в първа група; 
12 във втора група 
и 5 в трета група. 
„Обединяване и 
споделяне“ на ЕС – 
в 5 проекта 

Постоянен Изпълнение на 
мероприятията за 
2017 г. по участие в 
инициативите. 
Координиране и 
участие в дейността 
на проектните екипи.  
Развиване на 
сътрудничество в 
областта на 
отбранителните 
способности 

0% 100% 
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България. 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г.  
Пакет „Цели за 
способности 2013” 

  
 Участие в работни 

срещи по 
многонационалния 
проект „Мрежа за 
морско 
наблюдение” от 
инициативата на 
ЕС „Обединяване и 
споделяне на 
способности” 
(MARSUR) 

През 
годината 

Обмяна на опит, 
решаване на 
проблемни въпроси и 
разработване на 
мрежа за 
автоматизиран обмен 
на информация по 
наблюдение на 
морските 
пространства на ЕС 

0% 
 

100% 
 

 
3.7. Ремонт и 
поддръжка на 
съществуващата 
инфраструктура 
 

Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г., Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на ВС 
на РБ 2020 

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

Постоянен Стартиране 
процедури по закона 
за обществени 
поръчки и успешното 
им финализиране при 
100% финансовото 
осигуряване на 
процеса 

100% 
 

100% 
 

   Осъществяване на 
мониторинг на 
Програма 9.2 

Полугодие и 
годишно 

Идентифициране на 
рисковите и 
документиране на 

100% 100% 
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„Инфраструктура 
на отбраната“ 

управлението на 
риска 

   Участие в 
постоянно 
действащата 
работна група на 
установяване на 
критичната 
инфраструктура 

Периодично Подготовка на 
експертни становища 

100% 100% 

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

Постоянен Стартиране 
процедури по Закон 
за обществените 
поръчки и успешното 
им финализиране при 
100% финансовото 
осигуряване на 
процеса 

0% 100% 

 
4.1.Използване на 

Въоръжените 

сили за 

подпомагане на 

действията на 

другите 

национални 

институции в 

рамките на 

съществуващите 

способности 

(единната 

Закон за отбраната 
и въоръжените сили 
на Р България. 
Закон за защита 
при бедствия. 
План на 
Министерството на 
отбраната за 
защита при 
бедствия 

Провеждане на 
национални 
междуведомствени 
и международни 
учения и 
тренировки, 
свързани със 
защитата при 
бедствия. 
   
   
   

През  
годината 

Оказване на 
своевременна и 
ефективна помощ на 
населението при 
бедствия. 

100% 100% 
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система за 

командване и 

управление в 

мирно време и 

при кризи) 

 

 
 

 Провеждане на 
специализирана 
подготовка и 
поддържане в 
готовност на 
формированията 
за овладяване 
и/или 
преодоляване на 
последствията от 
бедствия 

През  
годината 

Оказване на 
своевременна и 
ефективна помощ на 
населението при 
бедствия. 

100% 100% 

 
 

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

През  
годината 

Оказване на 
своевременна и 
ефективна помощ на 
населението при 
бедствия. 

100% 100% 

 
 

 Изготвяне на 
анализ за 
ресурсното и 
финансовото 
осигуряване на 

Постоянен Осигурени финансово 
и ресурсно военни 
формирования за 
оказване на помощ на 
населението при 

60% 100% 
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формированията 
за овладяване 
и/или 
преодоляване на 
последствията от 
бедствия. 
Планиране, 
организиране и 
отпускане на 
средства  за 
постигане на 
определеното ниво 
на амбиция от 
министъра на 
отбраната 

бедствия. 

 
 

 Участие в 
разработването и 
актуализирането 
на националните 
ръководни 
документи в 
областта на 
защитата при 
бедствия и 
актуализиране на 
ведомствените 
ръководни 
документи 

През 
годината 

Подобряване на 
националните и 
ведомствените 
ръководни документи 
в областта на 
защитата при 
бедствия и по-добра 
координация и 
взаимодействие с 
останалите части на 
Единната спасителна 
система.  

100% 100% 

 
 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 

Участие на 
формированията 
от ВМС за 

През 
годината 

Постигане на по-
ефективно 
взаимодействие на 

0% 100% 
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способности на 
въоръжените сили 
на Република 
България 2020, 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г., 
Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика, 
Допълнителни 
указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика и 
планиране на 
отбраната в 
периода 2015 – 
2018 г. 

овладяване и/или 
преодоляване на 
последствията от 
бедствия и 
изпълнение на 
задачи при 
решаване на кризи 

ВМС с местните 
органи на властта при 
възникване на 
природни бедствия и 
управление на кризи 

   Участие на ВМС в 
междуведомствен  
Проект за 
интегриранo 
морско 
наблюдение - 
Integrated Bulgarian 
Maritime 
Surveillance 

През 
годината 

Интегриране на 
съществуващите 
национални системи 
за наблюдение на 
морските 
пространства в 
България 

0% 50% 
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(InBulMarS) 

 .   Подготовка на 
формированията 
от ВВС за 
подпомагане на 
населението, при 
природни 
бедствия, 
аварийно- 
спасителни и 
евакуационни 
дейности, 
промишлени 
аварии и 
екологични 
катастрофи 

Целогодишн
о 

1. Поддържане в 
готовност на модулни 
формирования. 
2. Денонощно 
дежурство за 
аварийно-спасително 
осигуряване 
 

100% 100% 

  Закон за отбраната 
и Въоръжените 
сили, План на СВ за 
защита при 
бедствия 

1.Провеждане на 
специализирана 
подготовка и 
поддържане в 
готовност на 
формированията 
от сухопътни 
войски за 
овладяване и/или 
преодоляване на 
последствията от 
бедствия 
2.Поддържане на 
наличната техника 

Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянен 
 
 
 

Оказване на 
своевременна и 
ефективна помощ на 
държавната, 
местната власт и 
населението при 
кризи от невоенен 
характер 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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и оборудване 
предназначена за 
оказване на помощ 
на населението 
при бедствия 
3.Неутрализиране 
на невзривени 
бойни припаси 
открити на 
територията на 
страната през 
2017г. 

 
 

Постоянен 
 

 
 
100% 

 
 
100% 

   Осигуряване на 
инфраструктура 
при природни 
бедствия, аварии и 
екологични 
катастрофи 

Периодично Подготовка на 
експертни становища. 
При възникнала 
необходимост – 
предоставяне на 
исканата 
информация, 
касаеща 
инфраструктурата 

0% 100% 

   Неутрализиране на 
невзривените 
бойни припаси 
открити на 
територията на 
страната през  
2017 г. 

Постоянен Оказване на 
своевременна и 
ефективна помощ на 
населението при 
откриване на 
невзривени бойни 
припаси от 
предварително 
подготвени и 
оборудвани 

0% 100% 



 57/75 

1 2 3 4 5 6 7 

формирования, 
съгласно утвърдените 
планове 

 
4.2.Осигуряване 
на 
инфраструктура 
при природни 
бедствия, аварии 
и екологични 
катастрофи. 

Закон за защита 
при бедствия. 
Закон за отбраната 
и въоръжените сили 
на Р България. 
Годишен план 2017  
за изпълнение на 
Национална 
програма за защита 
при бедствия 2014-
2018 г. 

Установяване, 
анализ и оценка на 
риска, мерки за 
намаляване на 
уязвимостта на 
критичната 
инфраструктура и 
обектите й. 

Периодично Изготвяне на  списък 
на установена 
критична 
инфраструктура и 
намаляване на 
нейната уязвимост 

80% 100% 

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

5.1.Превъоръжава

не на Българската 

армия по модел, 

изключващ 

практиките на 

лошо управление 

и намаляващ 

зависимостта на 

Република 

България в 

областта на 

въоръженията и 

техниката от 

страни извън 

НАТО и ЕС 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020.  
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г.” 

Изготвяне на 
анализ за 
мащабите на 
зависимостта на 
Въоръжените сили 
от използваното 
съветско военно 
оборудване 

Декември Информираност 
относно степента на 
зависимостта на 
Въоръжените сили от 
използваното 
съветско военно 
оборудване 

10% 
 

100% 
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 Изготвяне на 

оценки за 
пределните 
срокове на 
използването на 
въоръжение, бойна 
техника и 
екипировка в 
рамките на 
пределния 
остатъчен ресурс и 
тяхната подмяна 

Декември Информираност 
относно 
необходимостта от 
придобиване на нови 
типове въоръжение и 
техника 

10% 
 

100% 
 

  
 Сключени договори 

за осигуряване на 
летателната 
годност на самолет 
„МиГ -29“ и за 
доставка на 
резервни части и 
консумативи  
 

Целогодишн
о 

Принос към 
националната и 
колективна сигурност 
и отбрана 

60% 100% 
(на 
дейн
остит
е с 
осигу
рено 
фина
нсир
ане) 

   По проект 
„Придобиване на 
нов боен самолет” 
1. Получаване на 
отговори от 
страните от т.нар. 
„кратък списък” по 
„Искане за 
предоставяне на 

Целогодишн
о 

Принос към 
националната и 
колективна сигурност 
и отбрана 
 
 

0% 100% 
(на 
дейн
остит
е с 
осигу
рено 
фина
нсир
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предложение” 
2. Сформиране на 
междуведомствена 
комисия за оценка 
на предложенията 
и класиране на 
офертите 
3.Избор на 
изпълнител, 
подготовка на 
рамково 
споразумение и 
сключване на 
договор. 

ане 

    
 

Проект 
„Интегрирана 
логистична 
поддръжка на 
самолети 
„Спартан” 
Подготовка на нов 
договор по рамково 
споразумение за 
интегрирана 
логистична 
поддръжка на 
самолети 
„Спартан” 

Целогодишн
о 

Принос към 
националната и 
колективна сигурност 
и отбрана 

67% 100% 
(на 
дейн
остит
е с 
осигу
рено 
фина
нсир
ане) 

   Проект 
„Интегрирана 
логистична 

Целогодишн
о 

Принос към 
националната и 
колективна сигурност 

30% 100% 
(на 

дейн
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поддръжка на 
вертолети „Кугар” -  
Изпълнение на 
сключен договор за 
доставка, ремонт 
на резервни части, 
агрегати и възли 

и отбрана  
 
 
 
 

остит
е с 

осигу
рено 
фина
нсир
ане) 

   Разработване на 
планове за 
изпълнение на 
пакет ЦС 2017 в 
частта му за 
Военноморските 
сили 
 

През 
годината 

Изпълнение на 
поетите от Р 
България 
ангажименти 

0% 100% 

  Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г.  
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020г. 

Реализиране на 
проектите за 
модернизация на 
Сухопътни войски, 
залегнали в Плана 
за развитие на ВС 
до 2020г. в частта 
му за Сухопътните 
войски 

01.07.2017 г. Оптимизиране на 
структурата на 
формированията, 
комплектуване на 
формированията с 
личен състав 

50% 100% 

  План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 

Стартиране на 
инвестиционните 
проекти касаещи 
сухопътните войски 
включени в 
„Портфолиото от 
проекти на МО, 

Постоянен 
 

Придобиване на нови 
и поддържане на 
придобитите 
способности 
модернизация на 
въоръжението и 
техниката 

0% 100% 
(на 
дейн
остит
е с 
осигу
рено 
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структурите пряко 
подчинени на 
министъра на 
отбраната и БА” 

 фина
нсир
ане) 

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. 

Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г. 
 
Закон за резерва на 
въоръжените сили 
на Република 
България  
 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 

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 

Постоянен Осигурени запасни за 
попълване на 
текущия некомплект 
на военните 
формирования по 
длъжностните 
разписания за мирно 
и военно време 

100%  100%  

   Комплектуване на 
военновременните 
формирования/ 
структури с личен 
състав и техника от 
запаса, съгласно 
направените 
заявки 

Постоянен 
 

Качествено 
комплектуване на 
формированията и 
структурите с 
необходимите им 
заявени 
мобилизационни 
ресурси от резерва 

97% 100% 

   Планиране, 
организиране и 
водене на отчета 
на българските 

Постоянен Качествено и 
ефективно 
планиране, 
организиране и 

100% 100% 
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граждани и 
техниката за мирно 
и военно време 

водене на отчета на 
българските граждани 
и техниката за мирно 
и военно време. 

   Разработване и 
поддържане на 
План за 
комплектуване на 
военните 
формирования и 
структурите със 
запас 

Постоянен 
 

Осигуряване на 
комплектуването на 
военните 
формирования и 
структурите с ресурси 
от запаса при 
мобилизация. 

100% 100% 

   Разработване на 
Изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
военния отчет на 
българските 
граждани и техника 
за мирно и военно 
време 

Юни Подобряване на 
дейностите по 
воденето на военния 
отчет произтичащи от 
промените в Закон за 
резерва на 
въоръжените сили на 
Р България 

50% 100% 

   Изпълнение на 
планираната 
подготовка на 
доброволния 
резерв във 
военните 
формирования 

Постоянен 
 
 
 

Повишаване на 
подготовката на 
доброволните 
резервисти 

20% 100% 

   Подобряване на 
информационно-
рекламната 

Постоянен Осигуряване на 
необходимия брой 
кандидати за служба 

100% 100% 
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кампания и 
дейностите за 
популяризирането 
на военната 
професия и 
набирането на 
кандидати за 
военна служба и за 
служба в 
доброволния 
резерв 

във въоръжените 
сили и в доброволния 
резерв 

   Провеждане на 
кампании и 
набиране на 
кандидати за 
обучение в курсове 
за начална и/или 
специална военна 
подготовка за 
нуждите на 
въоръжените сили 

Постоянен 
 

Повече привлечени 
желаещи кандидати 
за обучение и 
подготовка 
 

100% 100% 

 6.2. 

Усъвършенстване 

на нормативната 

уредба, 

регламентираща 

професионалния 

подбор и 

кариерното 

развитие на 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020  
 

Актуализиране на 
нормативната 
уредба за 
подобряване на 
кариерното 
развитие на 
военнослужещите 

Декември Повишаване 
интереса за кариерно 
развитие и 
намаляване на 
некомплекта от 
военнослужещи за 
изпълнение на 
мисиите, функциите и 
задачите на ВС. 
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военнослужещите 

и цивилните 

служители 

Максимален 
некомплект от 
военнослужещи във 
военно формирова            
ние/структура 

 
 

 
25% 

   Оптимизиране на 
структурата на 
Военна академия 
„Г.С. Раковски”, с 
цел постигане на  
висока 
конкурентост на 
военното 
образование. 

Юли 2017 г. Повишаване на 
качеството на 
провежданите научни 
изследвания, 
издателска, културна, 
спортна и други 
дейности, свързани с 
военната наука, 
войсковата практика, 
развитието на Военна 
академия „Г. С. 
Раковски”. 
 
Вакантни места за 
академичен състав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
места 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
мест
а 

   Програмна 
акредитация на 
нови специалности 
в професионални 
направления: 
„Национална 
сигурност” и 
„Психология” в 
Военна академия 
„Г. С. Раковски”. 

През 
годината 

Изпълнение на 
акредитационните 
изисквания за нови 
специалности в 
съответствие със 
Закона на висшето 
образование, ВО, 
ЗРАСРБ и ЗОВСРБ. 

-  Разк
рива
не на 
нови 
спец
иалн
ости 



 65/75 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 
 

Указания на 
министъра на 
отбраната по 
отбранителната 
политика 2015-2018 
г.  
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020. 
Закон за от-браната 
и въоръжените сили 
на Р България.  
Концепция на 
Централното 
военно окръжие за 
усъвършенстване 
на модела 
социална 
адаптация 

Осъществяване на 
активно 
взаимодействие 
със структурите на 
Агенцията по 
заетостта, органите 
на държавната и 
местната власт, 
неправителствени, 
работодателски 
организации и 
обучаващи 
институции с цел 
под-помагане 
успешната 
реализация на 
военнослужещите, 
освободени от 
военна служба на 
пазара на труда 

Постоянен Максимален брой 
военнослужещи, 
подпомогнати и 
устроени на 
подходяща работа, 
съответстваща на 
образованието, 
личностните и 
организационните им 
качества 

100% 100% 

  Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020  
 

Организиране и 
провеждане на 
обучения по 
безопасност и 
здраве при работа. 
Организиране и 
извършване на 
проверки по 
безопасни и 
здравословни 
условия на труд в 

Постоянен Наличие на 
безопасни условия на 
труд. Намаляване на 
трудовите злополуки 
и произшествията в 
БА и разходите 
свързани с тях 

100% 100% 
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структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната и БА 

   Съдействие за 
интегриране на 
пазара на труда на 
военнослужещите 
освобождавани от 
военна служба 
чрез повишаване 
ефективността на 
дейностите за 
социалната 
адаптация  

Постоянен Успешна социална 
адаптация и 
повишаване на 
заетостта в 
цивилната сфера. 

100% 100% 

   Отпускане на 
материални 
помощи за 
подпомагане на 
изпаднали в тежко 
материално 
положение 
военнослужещи, 
пенсионирани 
военнослужещи, 
военноинвалиди и 
военнопострадали, 
ветерани от 
войните и цивилни 
служители 

Постоянен Осигуряване на 
социално 
подпомагане на 
нуждаещите се 
военнослужещи и 
цивилни служители от 
Министерството на 
отбраната 

100% 100% 
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   Организиране и 
провеждане на 
общоармейски 
шампионати и 
първенства 

Постоянен Повишаване на 
физическата 
подготовка и 
професионална 
работоспособност 

100% 100% 

   Награждаване на 
военнослужещи и 
цивилни служители 

Постоянен Повишаване на 
мотивацията на 
военнослужещи и 
цивилни служители 

100% 100% 

   Финансиране, 
предоставяне на 
помещения и 
транспортно 
осигуряване на 
мероприятията на 
военнопатриотични
те съюзи и 
организации за 
осъществяване на 
тяхната 
военнопатриотична 
дейност  

Постоянен Повишаване ролята 
на 
военнопатриотичното 
и родолюбиво 
възпитание 

100% 100% 

   Провеждане на 
Отраслови съвети 
за социално 
сътрудничество в 
Министерството на 
отбраната и 
процедура по 
колективно 
договаряне 

Постоянен Безконфликтно 
уреждане на 
въпросите свързани с 
трудовите, 
служебните и 
осигурителните 
отношения на 
цивилните служители 

100% 100% 
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   Разработване на 
актове/заповеди на 
министъра на 
отбраната, 
свързани със 
заплащането на 
труда за 
военнослужещите 
и цивилните 
служители 

Постоянен Осигуряване на 
възможности за 
подобряване на 
социалния статус на 
личния състав 

100% 100% 

   Модернизиране на 
предоставените от 
Изпълнителна 
агенция „Военни 
клубове и военно-
почивни домове” 
административни 
услуги и 
въвеждане на 
международни 
стандарти, 
гарантиращи 
качественото им 
предлагане 

През 
годината 

Въвеждане на 
електронна система 
за онлайн - 
резервации в 
хотелите и почивните 
домове и хотели и 
повишаване 
възможност-та на 
клиентите да 
резервират карти за 
почивка  при равни 
условия по време на 
свободната 
разпродажба на 
неусвоените карти. 

50% 100% 

7. Активно и 
последователно 
участие в 
европейската 
външна политика 
и подготовка за 

7.1. 
Актуализиране/ра
зработване на 
стратегически 
документи в 
съответствие с 

Глобална  
стратегия на ЕС по 
външната политика 
и политиката за 
сигурност и плана 
за нейното 

Изготвяне  на 
военна оценка и 
препоръки относно 
участието на Р 
България в 
Постоянното 

Февруари Споделяне на 
отговорностите като 
член на ЕС и 
гарантиране на 
активното участие на 
Министерство на 

0% 100% 
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поемане на 
ротационното 
председателство 
на съвета на ЕС 
през втората 
половина на 2018 
г. 

геостратегическит
е цели и 
приоритети на 
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 

прилагане структурирано 
сътрудничество в 
ЕС по смисъла на 
ОВППС/ ОПСО на 
ЕС 

отбраната в 
процесите по 
формиране на 
политиките на ЕС по 
сигурността и 
отбраната 
 

 
7.2.Участие на 
Република 
България в 
Бойните групи на 
ЕС 
 
 
 
 

Глобална стратегия 
на ЕС по външната 
политика и 
политиката за 
сигурност и плана 
за нейното 
прилагане 

Заявяване 
участието на 
формирования от 
ВС на Република 
България в Силите 
за бърз военен 
отговор на ЕС (EU 
Military Rapid 
Response - 
EUMRR) за 2019 г. 

След искане 
на ВС на ЕС 

март-май 
2017 г. 

Повишаване на 
подготовката на 
командирите и 
щабовете, изучаване 
и прилагане на 
процедурите на ЕС за 
управление при криза 

100% 100% 
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Подготовка на 
контингент от БА за 
участие в 
дежурството на 
бойна група 
HEBROC през 
първата половина 
на 2018 г. 

Януари – 
ноември 

Сертифициране на 
контингента и БГ като 
цяло за застъпване в 
дежурство 

10% 100% 
 
 
 
 

8. Развитие на 
способностите в 
рамките на 
национална 
програма приета от 
НС. 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.Стартиране и 
изпълнение на 
инвестиционни 
проекти и 
провеждане на 
проектно 
управление по 
модела PRINCE II  
 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България за 
периода 2014-2018 
г., 
Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
въоръжените сили 
2020 
 

Методическо 
подпомагане 
функционирането 
на Бордовете за 
управление на 
проекти, 
проектните 
ръководители и 
проектните екипи 
на проектите 
одобрени за 
включване в 
Портфолиото от 
проекти на 
Министерство на 
отбраната 
 
 
 

Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функционалността на 
органите за проектно 
управление ще 
осигури 
административен 
капацитет за 
ефективна работа на 
системата по метода 
PRINCE2 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Разработване на 
цялостна правна 
рамка в това число 

Януари Разработването на 
проект на акт ще 
създаде уредба на 

80% 
 

100% 
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и проект на акт, 
регламентиращ 
вътрешния ред за 
осъществяване на 
проектното 
управление в 
Министерството на 
отбраната 
 
 
 
 
 
 
 

процедурите и 
взаимовръзките 
между 
административните 
звена от 
администрацията на 
МО, структурите на 
пряко подчинение на 
министъра на 
отбраната и 
Българската армия, 
както и със съветите 
към министъра на 
отбраната по чл. 33, 
ал. 7 от ЗОВСРБ при 
иницииране, 
управление и 
изпълнение на 
проектите 

 
 

 Изготвяне на 
електронен 
регистър/единна 
база данни за 
проектите 
включени в 
обхвата на 
портфолиото ат 
проекти на МО и 
Инвестиционен 
план-програма на 
всички проекти в 

Април Изграждане и 
поддържане в 
електронен вид на 
единна база данни в 
помощ на вземането 
на информирани и 
обосновани решения 
от страна на 
ръководството на МО 
и органите за 
проектно управление 

90% 100% 
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МО  

 
 

 Актуализиране на 
Инвестиционен 
план-програма/ 
Каталог на 
инвестиционните 
проекти на МО в 
съответствие с 
„План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г.“ 

Април 
 

Създаване на 
документ 
Инвестиционен план-
програма/ Каталог на 
инвестиционните 
проекти на МО, 
осигуряващ насоки за 
модернизация и 
превъоръжаване на 
ВС на Р България 

80% 
 

100% 
 

   Изпълнение на 
проект за 
модернизация. 
„Изграждане на 
батальонна бойна 
група от състава на 
механизирана 
бригада”. 

Постоянен Придобиване на нови 
бойна и специална 
техника, както и 
допълнително 
оборудване за 
комплектуване на три 
батальонни бойни 
групи 

10% 100% 

   Работата по проект 
„Модернизация на 
фрегати, клас Е-
71”. 

Постоянен Изграждане на 
необходимите 
отбранителни 
способности 

5% 8% 

   Работа по проект 
„Придобиване на 
многофункционале
н модулен 
патрулен кораб” 

Постоянен Изграждане на 
необходимите 
отбранителни 
способности 

10% 15% 

   Осигуряване на 
летателната 

Декември Осигурена летателна 
годност на самолети 

50% 100% 
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годност на самолет 
„МиГ -29“ 

„МиГ -29“ 

   Придобиване на 
нов тип боен 
самолет 

Постоянен Придобиване на 
бойни самолети на 
два етапа, с цел 
осъвременяване на 
авиационния парк на 
българските ВВС 

8% 60% 

   Бойни бронирани 
колесни машини 

Постоянен Придобиване на 
бойни машини за 
поддържане в 
готовност  на два 
модула за активна 
близка отбрана на 
летища. 

13% 70% 

   Изграждане и 
функциониране на 
Съвместен 
оперативен център 
(СОЦ) на 
Съвместното 
командване на 
силите. 

Декември Усъвършенстване на 
системата за 
командване и 
управление на 
Българската армия. 
 

30% 80% 

   Развитие на 
автоматизирана 
информационна 
система на 
министерство на 
отбраната, 
българската армия, 
оперативните и 

Постоянен Развиване на 
способностите за 
събиране, 
съхраняване, 
резервиране, защита, 
обработка, 
разпространение и 
обмен на 

20% 60% 
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тактически щабове информация от 
всички 
организационни звена 
в МО и БА 

   Придобиване на 
нови 
трикоординатни 
радари 

Постоянен Придобиване на нови 
трикоординатни 
радари и извършване 
на дейности по 
инфраструктурата на 
военните 
формирования, 
където ще се 
развърнат 
радиолокационни 
станции 

5% 40% 

   Изграждане, 
развитие и 
поддръжка на 
мрежа от центрове 
за данни с 
разпределени бази 
от данни на 
основата на 
облачните 
технологии 

Постоянен Завършване 
изграждането на 
функциониращ 
сегмент от единната 
мрежова среда 

60% 90% 

   Поддръжка, 
развитие и 
повишаване на 
качеството на 
информационните 
системи и 

Постоянен Завършване 
изграждането на 
функциониращ 
сегмент от единната 
мрежова среда 

40% 70% 
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разширяване на 
обхвата на 
мрежовата 
инфраструктура 

   Подобряване на 
качеството и 
повишаване на 
броя на базовите 
комуникационни и 
информационни 
услуги 

Постоянен Завършване 
изграждането на 
функциониращ 
сегмент от единната 
мрежова среда 

40% 80% 

   Изграждане, 
поддържане 
разширяване на 
дейностите, 
свързани с център 
за наблюдение, 
анализ, реагиране 
и възстановяване 
на КИС 

Постоянен 
за  2017 

Развитие на 
автоматизираната 
информационна 
система и изграждане 
на нови способности 
за реагиране на 
инциденти 

30% 40% 

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

Постоянен 
за  2017 

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

30% 
 

60% 

   Технологична и 
документна 
актуализация на 

Постоянен 
за  2017 

Модернизирани 
навигационните и 
сензорни системи, 

20% 30% 
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навигационните и 
сензорни системи, 
в зависимост от 
тенденциите за 
развитие в НАТО и 
ЕС 

съгласно 
тенденциите за 
развитие в НАТО и 
ЕС. 

 8.2. 
Присъединяване 
(афилииране) на 
национални 
формирования 
към структурата 
на силите на 
НАТО. 

Стратегическа 
концепция на 
НАТО. 

Изготвяне  на 
заповед на МО за 
назначаване на 
работна група по 
осъществяване 
процеса на 
афилииране. 

Февруари Повишаване на 
нивото на 
оперативната 
съвместимост и 
доверието и 
сигурността в 
регионален мащаб. 

15% 100% 

   Провеждане на 
двустранни срещи 
с румънски 
експерти с цел 
съгласуване на 
дейностите по 
провеждане на 
процеса на 
афилииране 

Май – 
ноември 

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

0% 100% 

 8.3.Развитие на 
инфраструктурата 
на отбраната 
съобразно 
финансовите 
възможности на 
бюджета на 
Министерството 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020, 
План за развитие 

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

Декември 
2017 г. 

Завършване на 
изпълнението на 
строителни работи по 
проекти BRASS и 
ASBE. Планиране и 
осигуряване на 
средства по Пакети 
от способности 

0% 100% 
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на отбраната и 
чрез използване 
на Програмата за 
инвестиции в 
сигурността на 
НАТО 

на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

9А1304, 9А1301, 
9А1385, 9A0997, 
9A0996 и 9A0401 

 8.4.Използване 
възможностите на 
международното 
сътрудничество и 
на програмите на 
правителството на 
САЩ за 
подпомагане в 
областта на 
сигурността за 
реализация на 
проекти от 
споделен интерес 
със съюзниците 

Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
въоръжените сили 
на Република 
България 2020, 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

Поддържане, 
развитие и 
внедряване на 
Информационна 
система „Логистика 
на Българската 
армия“ във военни 
формирования 

Декември 
2017 г. 

 

Внедряване на 
Информационната 
система в 10 военни 
формирования от БА 

  30% 100% 

   Модернизация на 
навигационни 
системи на кораби 
от ВМС с помощта 
на  програмата на 
САЩ за 
подпомагане на 
сигурността и 
отбраната (FMF) 

През 
годината 

Подобряване на 
точността и  контрола 
на корабоплаването 
 

15% 25% 

   Изграждане на 
Център с база 

През 
годината 

Повишаване на 
ефективността на 

5% 15% 
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данни за 
противоминна 
борба с помощта 
на  програмата на 
САЩ за 
подпомагане на 
сигурността и 
отбраната (FMF) 

противоминните 
операции 

   Придобиване на 
маломагнитни 
водолазни апарати 
със затворен цикъл 
и инструменти с 
помощта на  
програмата на 
САЩ за 
подпомагане на 
сигурността и 
отбраната (FMF) 

През 
годината 

Повишаване на 
ефективността на 
противоминните 
операции 

5% 100% 

 
8.5.Освобождаван
е от излишните за 
Министерството 
на отбраната 
недвижими имоти 
и движими вещи в 
интерес на 
отбраната 

Програма за 
развитие на 
отбранителни 
способности на ВС 
на Р България 2020 
План за развитие 
на въоръжените 
сили до 2020 г. 
 

Освобождаване на 
МО от излишни 
недвижими имоти 
 

Постоянен 
 

Провеждане на 
разпоредителни 
действия с войскови 
имоти с отпаднала 
необходимост  след 
санкция на министъра 
на отбраната 

0% 
 

100% 
 

   Изготвяне на 
оценка на излишни 
за Министерството 

Постоянен Прозрачност и 
контрол при 
стопанисването и 

100% 
 

100% 
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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 

реализацията на 
движимите вещи 

   Изготвяне на 
Решение на 
министерски съвет 
за безвъзмездно 
предоставяне на   
имоти 

Януари -
декември 

 

Изготвени и приети 
Решение на 
министерски съвет за 
безвъзмездно 
предоставяне на   
имоти в управление 
на Министерство на 
отбраната (в 
съответствие със  
заявен 
инвестиционен 
интерес)  
Дадено съгласие за 
предоставянето им по 

0% 100% 
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чл. 17, ал. 2 от Закона 
за държавната 
собственост – чрез 
отнемане със заповед 
на областния 
управител (за общини 
и ведомства) 

 
 
 
 

 Меморандум за 
унищожаване на 
излишни за 
въоръжените сили 
специални горива 
между 
правителството на                
Р България и ОССЕ 

Унищожаване на 
излишни 
специални горива и 
окислители 
 

До края на 
2017 г. 

 
 
 
 

Реализиране на 
икономии от ресурси 
за съхранение и 
намаляване на риска 
от възникване на 
инциденти и 
замърсяване на 
околната среда 

20% 
 

 
 

100% 
 
 
 

  Програма за 
развитие на 
отбранителните 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България 2020, 
Наредба за 
продажба на 
жилища, ателиета и 
гаражи от 
жилищния фонд на 
МО 

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

Януари -
декември 

 

Максимално 
изпълнение на 
графика за продажба 
на недвижими имоти 
чрез търг с тайно 
наддаване – за 
стартиране 150 броя 
процедури 

0% 
 

100% 
 

   Анализ, 
предоставяне на 
данни и 

Постоянен 
 

Изготвяне на 
становища по 
изготвените проекти 

0% 
 

100% 
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съгласуване  на 
изработени 
проекти за общи 
устройствени 
планове за цялата 
територия на 
всички общини в 
РБ 

за общи устройствени 
планове 
 

   
 

Изготвяне и 
предоставяне на 
кадастрална 
информация, 
касаеща 
отразяването на 
имотите в 
управление  на МО 
при изработване на 
кадастрални карти 
и кадастрални 
регистри. 
Участие в 
междуведомствени 
комисии 

Постоянен 
 

Коректно отразяване 
на имотите в 
управление на МО в 
кадастралните карти 
и кадастралните 
регистри 

0% 100% 

  Техническо 
споразумение за 
унищожаване на 
конвенционални 
оръжия” между 
министъра на 
отбраната на Р 
България и 

Унищожаване на 
излишни касетъчни 
боеприпаси 

Януари -
декември 

Реализиране на 
икономии от ресурси 
за охрана и 
поддръжка 

0% 
 

100% 
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посланика на САЩ 
в                        Р 
България 

  План за развитие на 
въоръжените сили 
до 2020 

Изготвяне на 
Списък на 
излишните за 
Българската армия 
оръжия, 
боеприпаси, 
взривни вещества и 
пиротехнически 
изделия (ОБВВПИ), 
подлежащи на 
снемане от 
употреба 

Януари 
 
 

Изготвяне и 
утвърждаване на 
Списъка от Министъра 
на отбраната и 
свеждане за 
изпълнение от 
Българската армия и 
структурите на пряко 
подчинение на 
министъра на 
отбраната, които не са 
самостоятелни 
юридически лица 

90% 
 

100% 
 

   Изготвяне на 
Списък на 
излишните за 
Българската армия 
и структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната, които не 
са самостоятелни 
юридически лица, 
продукти свързани 
с отбраната, но не 
спадат към оръжия, 
боеприпаси, 
взривни вещества и 

Март 
 
 

Изготвяне и 
утвърждаване на 
Списъка от министъра 
на отбраната и 
свеждане за 
изпълнение от 
Българската армия и 
структурите на пряко 
подчинение на 
министъра на 
отбраната, които не са 
самостоятелни 
юридически лица 

0% 
 

100% 
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пиротехнически из-
делия, и изделия и 
технологии с 
двойна употреба за 
снемане от 
употреба 

   Изготвяне на 
Списък на 
излишните за 
Министерството на 
отбраната и 
структурите на 
пряко подчинение 
на министъра на 
отбраната, които не 
са самостоятелни 
юридически лица, 
движими вещи с 
общо 
предназначение за 
снемане от 
употреба 

Март Изготвяне и 
утвърждаване на 
Списъка от 
министъра на 
отбраната и свеждане 
за изпълнение от 
Министерство на 
отбраната и 
СППМО,които не са 
самостоятелни 
юридически лица 

0% 
 

100% 
 

   Безвъзмездно 
предоставяне на 
излишни оръжия, 
боеприпаси, 
взривни вещества 
и пиротехнически 
изделия   

Постоянен 
 

Освобождаване на 
военните 
формирования от 
излишни оръжия, 
боеприпаси, взривни 
вещества и 
пиротехнически 
изделия 

0% 
 

100% 
При  
поиск
ване 
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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.Разработване 

на модел за 

киберотбрана като 

основа за 

подготовка на 

„Национална 

стратегия за 

киберсигурност“ и 

формиране на 

национален 

капацитет 

Програма за 
развитие на 
отбранителни 
способности на 
Въоръжените сили 
на Република 
България на 2020 

Принос към 
разработване на 
план за 
изпълнение на 
Националната 
стратегия за 
киберсигурност; 
Разработване на 
модел за 
киберзащита в МО 

Април 
 
 

Създаване на 
политика за 
киберотбрана с визия 
за развитие и 
постигане на 
устойчивост на 
военните КИС 

20% 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.Изготвяне на 
необходимата 
документация за 
стартиране на 
проекта 
“Киберзащита”; 
2.Избор на 
Изпълнител;  
3.Дейности по 
поддържане на 
съществуващи 
способности 

Април 
 
 
 
 

Юни 
 

Постоянен 

Създаване на 
условия за 
гарантиране на 
защитата на военните 
КИС и устойчивостта 
системата за 
командване и 
управление на 
въоръжените сили, 
при злонамерени 
въздействия в 
киберпространството 

10% 70% 

 
9.2.Участие в 
учения на НАТО и 
ЕС, свързани с 
киберсигурността 
и киберотбраната 

Програма за 
развитие на 
отбранителни 
способности на ВС 
на РБ 2020 

1.Участие в учение 
на НАТО „CWIX 
2016“; 
2.Участие в учение 
на НАТО „Cyber 

Юни 
 
 

Ноември 
 

Повишаване 
осведомеността и 
подготовката на 
експерти от МО при 
реагиране на 

0% 100% 
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  Coalition 2016“; 
3.Участие в 
специализирани 
курсове и работни 
семинари 

 
Постоянен 

 

кибератаки 

 


