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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Този правилник определя общите условия, реда и дейностите на 

административните звена и длъжностните лица в Министерството на отбраната (МО) и 

Българската армия (БА) по планирането, проектирането, разработването, изпитването, 

снабдяването, внедряването (въвеждането), експлоатацията, интегрираната логистична 

поддръжка и снемането от употреба на отбранителни продукти. 

(2) Правилникът урежда: 

1. планирането и управлението на жизнения цикъл на отбранителен продукт в МО 

и БА; 

2. редът и условията за придобиване на нови образци отбранителни продукти от 

внос или от собствено производство за нуждите на въоръжените сили; 

3. правата и задълженията на органите и административните звена за изпълнение 

на дейностите по управление на жизнения цикъл на отбранителен продукт в МО и БА; 

4. вътрешните изпълнителски процедури за управление на жизнения цикъл на 

проектите за модернизация на въоръжените сили. 

(3) С правилника се урежда и взаимодействието между участниците в Системата за 

отбранителна аквизиция, Системата за определяне на необходимите оперативни способности 

(СНОС), Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) и 

Системата по логистика. 

Чл. 2. Управлението и функционирането на жизнения цикъл на отбранителния 

продукт се извършва на основата на следните принципи: 

1. прилагане на интегриран системен подход, насочен към постигане на 

планираните цели и задачи; 

2. постигане на съвместимост с отбранителните продукти на силите на НАТО и 

страните-членки; 

3. обвързаност на придобиваните отбранителни продукти с необходимите 

оперативни способности; 

4. бързо и ефективно преминаване от научни изследвания към производство и 

експлоатация на отбранителни продукти; 

5. гарантиране на качеството на отбранителния продукт;  

6. прозрачност, гласност и възможност за проследяване на всички решения и 

документи, които да са достъпни за обществеността и да подлежат на проверка; 

7. ефективно управление на процеса на жизнения цикъл; 

8. целева ориентираност и непрекъснатост на планирането и финансовото 

осигуряване на процеса по управление на жизнения цикъл на отбранителния продукт; 

9. защита на личния състав и опазване на околната среда по време на процеса на 

управление на жизнения цикъл; 

10. оценка и управление на риска през целия жизнен цикъл; 

11. пълно отчитане на въпросите по сигурността и защитата на информацията. 

Чл. 3. Материалните и финансови средства, необходими за управление на 

жизнения цикъл на отбранителния продукт, се планират от ръководителите на основни 

програми, като обособени програмни елементи, на основата на Указанията за програмиране 

от ИСУРО. 

Чл. 4 (1) Основа за планиране на придобиването на отбранителни продукти са 

предложенията по отбранителна аквизиция, които включват: 

1. предложения за разработване на нов или модернизиране на съществуващ 

отбранителен продукт; 

2. предложения за придобиване на нов, разработен отбранителен продукт; 

3. предложения за снемане от употреба на отбранителни продукти. 
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(2) Придобиването на нови и/или модернизацията на съществуващи отбранителни 

продукти, както и/или модернизацията на военната инфраструктура се осъществяват чрез 

разработване и изпълнение на проекти за модернизация на въоръжените сили. 

Чл. 5. Воденето и отчета на документите, свързани с управление на жизнения 

цикъл на отбранителния продукт, се извършват съгласно изискванията на нормативните 

актове, регламентиращи тази дейност в Република България. 

Чл. 6. Дейностите по управление на жизнения цикъл на отбранителния продукт се 

извършват по реда на този Правилник при спазване изискванията на Закона за защита на 

класифицираната информация, Правилника за прилагането му и подзаконовите нормативни 

актове, свързани с тях. 

ГЛАВА ВТОРА 

УЧАСТНИЦИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 

НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

 

РАЗДЕЛ I 

ЩАТНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 

Чл. 7. Организацията на изпълнението на дейностите по управление на жизнения 

цикъл на отбранителни продукти се извършва от:  

1. дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖ (ДПВТ); 

2. дирекция ―Планиране и управление на бюджета‖ (ДПУБ); 

3. дирекция ―Управление на доставките‖ (ДУД); 

4. дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖ (ДВСКК); 

5. дирекция ―Военна инфраструктура‖; 

6. Главно управление ―Материално техническо и медицинско осигуряване‖ (ГлУ 

"МТМО"); 

7. Главно управление ―Комуникационни и информационни системи‖ (ГлУ―КИС‖); 

8. Командването за материално-техническо осигуряване (КМТО); 

9. Командването на Стратегическата КИС; 

10. Център за информационно осигуряване (ЦИО); 

11. Комуникационен възел на МО и ГЩ на БА (КВ); 

12. Административните звена от видовете въоръжени сили; 

13. Института за перспективни изследвания на отбраната (ИПИО); 

14. Изпълнителна агенция ―Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, 

техника и имущество‖ (ИА ―ИКИ на ВТИ‖); 

15. Изпълнителна агенция ―Държавна собственост на МО‖ (ИА ―ДС на МО‖); 

16. Служба ―Сигурност – ВП и ВКР‖; 

17. Служба ―Военна информация‖. 

Чл. 8. В процеса по управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти: 

1. дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖: 

а) подпомага министъра на отбраната при осъществяване на политиката за 

управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти за МО и БА; 

б) дава становища по въпросите, свързани с процеса на управление на жизнения 

цикъл на отбранителни продукти пред Съвета по отбранителна аквизиция и на структурите на 

МО и БА; 

в) организира и координира функционирането на Системата за отбранителна 

аквизиция; 

г) разработва и обобщава предложения за придобиване на нов отбранителен продукт 

и ги внася за разглеждане в Съвета по отбранителна аквизиция; 
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д) координира планирането, изготвянето на програми и проекти за модернизация 

на въоръжените сили; 

ж) участва в управлението на жизнения цикъл на всички отбранителни продукти в 

областта на науката, изследванията и развитието;  

з) обобщава и подготвя окончателния проект на годишния План за 

научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на МО и го внася за разглеждане в Съвета 

по отбранителна аквизиция; 

и) организира и координира дейността на Експертните технико-икономически 

съвети по научноизследователска и развойна дейност (ЕТИС по НИРД) и въоръжение и 

техника (ЕТИС по В и Т); 

к) съгласува документите за управление на жизнения цикъл на отбранителни 

продукти; 

л) на основата на предложенията на Експертните технико-икономически съвети, 

подготвя и внася за разглеждане в Съвета по отбранителна аквизиция предложения за 

приемане на въоръжение или снемане от употреба на отбранителни продукти. 

2. Дирекция ―Планиране и управление на бюджета‖: 

а) одобрява финансовите средства за реализацията на предложенията по 

аквизиция; 

б) контролира правилното и целесъобразно използване на планираните финансови 

средства за управление на жизнения цикъл и съответствието на фактическите разходи с 

планираните; 

в) внася в Съвета по отбранителна аквизиция за разглеждане и одобрение и в 

Съвета по отбрана за утвърждаване на Единен план за материално-техническо осигуряване на 

МО и БА. 

3. Дирекция ―Управление на доставките‖: 

а) осъществява централизираните доставки по Единния план за материално-

техническо осигуряване на МО и БА; 

б) разработва процедурите за МО и БА по договарянето в областта на научните 

изследвания, развитието и доставката на отбранителни продукти, в процеса на управление на 

жизнения цикъл на отбранителни продукти. 

4. Дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖: 

а) организира и координира процеса на правилното позоваване и прилагане на 

стандартизационните документи (европейски, международни, национални, на НАТО и 

ведомствени на МО) за осигуряване на единна терминология и стандартизационни процедури 

при разработване и внедряване на отбранителни продукти; 

б) организира дейността, свързана с кодификацията на материални средства за 

отбрана на страната като присвоява за българските производители уникални ―Код на 

доставчик по НАТО‖ и Стокови номера по НАТО на изделията, които произвеждат и 

доставят за нуждите на БА; 

в) организира формирането и координира провеждането на политиката на МО за 

интегриран системен подход към качеството през целия жизнен цикъл на отбранителните 

продукти. 

г) определя изискванията към системите по качеството на потенциалните 

изпълнители по договорите за доставка на отбранителни продукти, както и вида и обема на 

контрола и изпитванията, които трябва да се извършат от представителя на Възложителя и 

ИА ―ИКИ на ВТИ‖, преди и по време на изпълнение на договора; 

д) управлява дейностите при анализ и закриване на рекламации за отбранителни 

продукти; 

е) организира провеждането на пробни серии за производство и ремонт на 

отбранителни продукти за нуждите на БА; 

ж) осъществява сертификация на продукти и сертификация на Системи по 
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качеството на производителите на отбранителни продукти за съответствие със Съюзните 

публикации на НАТО в областта на качеството AQAPs – договорен тип; 

з) организира и координира дейността на Експертния технико-икономически съвет 

по военна стандартизация към МО за своевременното планиране и реализиране на 

процедурите за разработване и приемане на стандартизационни документи, необходими през 

целия жизнен цикъл на отбранителните продукти. 

5. Дирекция ―Военна инфраструктура‖: 

а) координира, реализира и приема военната инфраструктура за структурите на МО 

и БА в процеса на управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти; 

б) дава становища по всички въпроси, отнасящи се до военната инфраструктура, 

във връзка с процеса на управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти; 

в) оказва подкрепа и съдействие на ръководителите на проекти в процеса на 

управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти, чрез разработване на входяща 

информация за военната инфраструктура, за проекти по изследване и развитие на нова военна 

инфраструктура, както и оценки на разходите на жизнения цикъл и Единен поименен списък 

за строителство и строителни услуги; 

г) организира осъществяването на надзор и координира експертно-техническата 

помощ по отношение на военната инфраструктура; 

д) организира категоризирането и снемането от отчет на негодната за ползване 

военна инфраструктура; 

и) координира планирането и разработва Предложението за капитални инвестиции 

в сферата на строителството и строителните услуги за разглеждане от Съвета по 

отбранителна аквизиция. 

6. Главно управление ―Материално-техническо и медицинско осигуряване‖: 

а) координира разработването, обобщаването, заявяването и разпределението на 

отбранителните продукти и упражнява контрол по управлението на жизнения им цикъл, в 

областта си на действие; 

б) участва в организацията и дейността по възлагане на обществени поръчки за 

отбранителни продукти; 

в) осъществява контрол по изпълнението на Единния план за материално-

техническо осигуряване на МО и БА и използването на отбранителните продукти през целия 

им жизнен цикъл; 

г) планира логистичната поддръжка, която е необходима за извършването на 

изпитвания и оценката на отбранителните продукти през целия жизнен цикъл; 

д) съгласува дейностите в процеса на придобиване на отбранителни продукти на 

Системата по отбранителна аквизиция; 

е) обобщава и изготвя предложение за снемане от употреба на отбранителни 

продукти в БА; 

ж) води оперативен отчет на материалните средства в БА; 

з) обобщава утвърдените проекти за отбранителни продукти за нуждите на БА и ги 

изпраща в дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖. 

7. Главно управление ―Комуникационни и информационни системи‖: 

а) координира разработването, консолидира и контролира управлението на 

жизнения цикъл на системите C4IEW. 

б) съгласува цялата входяща информация за системите C4IEW, от ГЩ и Видовете 

ВС, която може да бъде необходима в подкрепа на процеса на управление на жизнения цикъл 

на системите C4IEW; 

в) внася Изходните задания и Тактико-техническите задания за системите C4IEW 

за обсъждане в ЕТИС по системите C4IEW и съгласува същите; 

г) внася за обсъждане и утвърждаване в Съвета по отбранителна аквизиция 

приетите от ЕТИС по системите C4IEW тактико-технически задания; 
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д) организира изпълнението на научното, военно-приложното и технологичното 

развитие на системите C4IEW. 

е) своевременно претворява политиката на НАТО в областта на системите C4IEW; 

ж) планира, организира и контролира защитата и безопасността на системите 

C4IEW на БА. 

8. Командването за материално-техническо осигуряване: 

а) изготвя становища за отбранителни продукти; 

б) осъществява логистична поддръжка през целия жизнен цикъл на отбранителни 

продукти; 

в) извършва приемане, завежда и води на документален отчет движението, 

наличностите и състоянието на отбранителни продукти в БА; 

г) осъществява дейностите, свързани с инспектиране, събиране, приемане, 

повторна употреба, подготовка, съхранение и прехвърляне във връзка със снемането от 

въоръжение на остарели, излишни, необезопасени и икономически неизгодни за ремонт 

отбранителни продукти и прави предложения за снемане им от употреба; 

д) участва в изпитванията и изготвянето на експертни оценки за отбранителни 

продукти. 

9. Командването на Стратегическата КИС отговаря за поддръжката и 

експлоатацията на системите C4IEW в БА. 

10. Центърът за информационно осигуряване: 

а) поддържа и обслужва системите C4IEW в БА; 

б) организира и осъществява обучението на личния състав за експлоатация на 

системите C4IEW. 

11. Комуникационният възел на МО и ГЩ на БА поддържа и обслужва системите 

C4IEW в МО и БА. 

12. Административните звена от видовете въоръжени сили: 

а) планират, администрират и контролират управлението на жизнения цикъл на 

отбранителните продукти във вида ВС; 

б) организират анализа, проучването и определяне на потребностите от 

отбранителни продукти във вида ВС; 

в) координират разработването на всяка необходима входяща информация от 

съответните Видове ВС, която може да бъде необходима в подкрепа на процеса на 

управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти; 

г) определят потребностите от финансови средства за отбранителните продукти 

във вида ВС; 

д) организират въвеждането в експлоатация, поддръжка, съхранение, обслужване, 

измерване, транспорт, ремонт и снемане от въоръжение и употреба на отбранителните 

продукти във вида ВС; 

е) участват в изпитванията и изготвянето на експертни оценки за отбранителните 

продукти. 

13. Институтът за перспективни изследвания на отбраната: 

а) разработва прогнози, концепции, проучвания и анализи за развитие и 

усъвършенствуване на отбранителни продукти, в подкрепа на процеса на управление на 

жизнения цикъл на отбранителни продукти; 

б) подготвя експертни оценки по програми, проекти и разработки на отбранителни  

продукти в процеса на управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти; 

в) извършва научни изследвания за внедряване на съвременни методи, принципи и 

технологии в процеса на създаване на нови образци отбранителни продукти; 
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г) проучва нормативно-техническата база в НАТО и изготвя научно-обосновани 

предложения по осигуряването на оперативната и техническа съвместимост на отбранителни 

продукти; 

д) изготвя, съвместно с Интегрираните проектни екипи, документите за 

подготовката и реализацията на проектите за отбранителни продукти. 

14. Изпълнителна агенция ―Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, 

техника и имущества‖: 

а) разработва и изпълнява процедури за изпитване в процеса на управление на 

жизнения цикъл на отбранителни продукти и приемането им; 

в) изготвя обобщени доклади и предложения за резултатите от комплексни 

изпитвания, оценка на съответствието и проверка на документацията на отбранителни 

продукти и ги внася за разглеждане в ЕТИС по В и Т, ЕТИС по системите C4IEW и/или 

Съвета по отбранителна аквизиция; 

г) съгласува методики за изпитвания, прави проверка и калибровка на 

специализираните средства за измерване при управлението на жизнения цикъл на 

отбранителните продукти. 

15. Изпълнителна агенция ―Държавна собственост на МО‖: 

а) дава становища по въпросите, отнасящи се до снемането от въоръжение на 

излишно недвижимо и движимо имущество, във връзка с процеса на управление на жизнения 

цикъл на отбранителни продукти; 

б) организира и координира дейностите по снемане от употреба на отбранителни 

продукти в съответствие с Наредбата за снемане от употреба на отбранителни продукти в МО 

и БА в процеса на управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти; 

в) организира и осъществява дейностите по подготовка, възлагане и управление на 

договорите за снемане от въоръжение на съответните на отбранителни продукти в рамките на 

утвърдения бюджет; 

г) подготвя и изпълнява утвърдените планове за снемане от употреба на 

отбранителни продукти, в съответствие с Плановете за интегриране на способностите. 

16. Служба ―Сигурност – ВП и ВКР‖: 

а) дава становища по всички въпроси, относно сигурността и защитата на 

класифицираната информация, във връзка с процеса на управление на жизнения цикъл на 

отбранителни продукти; 

б) съдейства на ръководителите на проекти по време на жизнения цикъл на 

отбранителните продукти, като определя обема на класифицираната информация в проектите, 

свързани с изследване и развитие, технология, информация, снабдяване и продажби на 

отбранителни продукти, съхранява технически спецификации и изходни задания на 

отбранителни продукти, в които се съдържа класифицирана информация. 

17. Служба ―Военна информация‖: 

а) осигурява ръководителите на проекти с актуална информация за новостите в 

областта на модернизацията на отбранителни продукти; 

б) съхранява технически спецификации и изходни задания за отбранителни 

продукти, съдържащи системи или подсистеми за разузнавателни данни и разузнаване. 

РАЗДЕЛ II  

НЕЩАТНИ СТРУКТУРИ 

Чл. 9. (1) В организацията на изпълнението на дейностите по управление на 

жизнения цикъл на отбранителни продукти участват и Съветът по отбрана, Съветът на 

началник щабовете, Съветът по отбранителна аквизиция, Програмният съвет, Експертният 

технико-икономически съвет по въоръжение и техника, Експертният технико-икономически 

съвет по наука, изследвания и развойна дейност, Експертният технико-икономически съвет 
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по системите C4IEW, Експертният технико-икономически съвет по военна стандартизация и 

Главният информационен мениджър. 

(2) В дирекциите и службите на Министерството на отбраната, управленията и 

командванията на ГЩ и щабовете на видовете Въоръжени сили, със заповед на съответните 

директори / началници / командири, могат да се създават Експертни технически комисии 

(ЕТК). 

Чл. 10. Съветът по отбрана разкрива, обосновава, формулира военни потребности 

от отбранителни продукти на основата на: 

1. военната доктрина; 

2. решенията на политическото и военното ръководство за изграждане на 

въоръжените сили, изводите от анализи на военни конфликти, учения, участие в 

мироопазващи операции и изводите от състоянието на БА; 

3. концепциите и предложенията за научноизследователска и развойна дейност и за 

придобиване на нови отбранителни продукти.  

Чл. 11. (1) Съветът на началник щабовете към началника на Генералния щаб на 

Българската армия: 

1. ръководи Системата за определяне на необходимите оперативни способности на 

БА, свързани с отбранителни продукти;  

2. прави предложения за приоритетни проекти за отбранителни продукти; 

3. обсъжда и предлага решения, свързани с жизнения цикъл на отбранителните 

продукти. 

Чл. 12. (1) Съветът по отбранителна аквизиция е постоянен, нещатен съвещателен 

орган, който подпомага министъра на отбраната по въпроси, отнасящи се до Системата за 

отбранителна аквизиция. Той се ръководи от заместник-министър на отбраната с делегирани 

правомощия в областта на политиката по въоръженията и техниката и ежегодно съставът му 

се обявява в заповед на министъра на отбраната. 

(2) Съветът по отбранителна аквизиция: 

1. преглежда, интегрира и одобрява документи във връзка със Системата за 

отбранителна аквизиция и разпорежда изготвянето на становища по спорни въпроси (ако има 

такива); 

2. подготвя за представяне документи, както и становища по спорни въпроси по т.1 

в Съвета по отбрана; 

3. одобрява и предлага на министъра на отбраната предложения за приемане и 

снемане от въоръжение на отбранителни продукти на стойност до 1 млн. лева или 

отбранителни продукти, чието финансиране е осигурено в рамките на програмната структура 

на Министерството на отбраната и Българската армия; 

4. подготвя за внасяне за утвърждаване в Съвета по отбрана на предложения във 

връзка със системата за аквизиция и плановете по снабдяване и снемане от употреба на 

стойност над 1 млн. лева; 

(3) В процеса на извършване на преглед и интегриране, във връзка с 

функционирането на Системата за отбранителна аквизиция, Съветът по отбранителна 

аквизиция: 

1. изготвя и/или одобрява указания и планове във връзка с функциониране на 

системата за аквизиция; 

2. организира контрола на спазването на сроковете във връзка с функционирането 

на системата за аквизиция, съгласно ―Политика на Системата за управление развитието на 

въоръжените сили (СУРВС)‖; 

3. определя срокове в системата за аквизиция, които са извън определени в 

―Политика на СУРВС‖ цикъл; 
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4. осигурява необходимата координация и взаимодействие, за изготвяне и внасяне 

на документите, имащи отношение към Системата за отбранителна аквизиция, в Съвета по 

отбрана; 

5. извършва оценка на процесите в Системата за отбранителна аквизиция и изготвя 

предложения до министъра на отбраната за тяхното оптимизиране; 

6. разглежда, одобрява и предлага за утвърждаване на министъра на отбраната на 

проекти за модернизация на въоръжените сили, Плана за научноизследователска и развойна 

дейност, Единния план за материално-техническо осигуряване на МО и БА, Единния списък 

за строителството и строителните услуги за плановата година и плановете за снемане от 

употреба на отбранителни продукти; 

7. разглежда предложенията на ЕТИС за резултатите от изпитванията на 

отбранителни продукти по отделните проекти и взема решения за подготовка на актове на 

министъра на отбраната за тяхното приемане или снемане от употреба; 

8. разглежда и одобрява предложения до министъра на отбраната, свързани с 

провеждането на политиката в областта на военната стандартизация, кодификацията, 

сертификацията и осигуряването на държавната гаранция на качеството на отбранителни 

продукти; 

9. одобрява и предлага на министъра на отбраната за назначаване състава на 

интегрираните екипи за реализация на проектите за модернизация на въоръжените сили; 

10. одобрява преминаването към следващата фаза от управлението на проектите за 

модернизация; 

11. дава указания във връзка с изпълнението на текущите фази на проектите за 

модернизация; 

12. предлага на министъра на отбраната прекратяване изпълнението на проектите 

за модернизация и дейността на интегрираните екипи за тяхната реализация; 

13. осъществява надзор и контрол на процесите на жизнения цикъл на проектите, в 

рамките на системата за аквизиция, с цел осигуряване на: 

а) удовлетворяване на необходимите оперативни потребности, в съответствие с 

Интегрирания списък за приоритетни проекти и Докладите за определяне на потребностите 

на мисията, създадени в Системата за необходимите оперативни способности; 

б) спазване на ограниченията, посочени от Интегрираната система за управление 

на ресурсите за отбрана, утвърдени от Съвета по отбрана; 

14. прави периодични прегледи на управлението на проектите, с цел определяне 

състоянието на извършваните дейности, в това число и дейностите, свързани с изпитванията, 

оценките и плановете за снабдяване и снемане от употреба; 

Чл. 13. (1) Председателят на Съвета по отбранителна аквизиция: 

1. определя време, място дневен ред и свиква заседанията на Съвета; 

2. ръководи заседанията, утвърждава протоколите от тях и контролира 

изпълнението на взетите решения; 

3. поставя задачи на структурите от МО и БА за осигуряване на изпълнението на 

целите и задачите на системата за аквизиция; 

4. може да привлича експерти към работата на Съвета, съгласувано със 

съответните ръководители на ведомства и административни звена,  

5. внася в Съвета по отбрана интегрираните документи и предложенията по чл. 12, 

ал.2, т.2 и 4. 

(2) При отсъствие на председателя на Съвета, неговите функции се изпълняват от 

заместник председателя. 

Чл. 14. Секретарят на Съвета по отбранителна аквизиция: 

1. изготвя проекта за дневен ред, представя го за утвърждаване на председателя на 

Съвета и уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред на всяко заседание; 
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2. подготвя и внася за утвърждаване от Съвета на годишен план за неговата 

дейност; 

3. осигурява информационно и технически провеждането на заседанията на 

Съвета; 

4. подготвя документите, имащи отношение към системата за аквизиция, за 

преглед, одобрение и интегриране от Съвета; 

5. предоставя на членовете на Съвета документите, които ще бъдат разглеждани, 

най-малко три работни дни преди съответното заседание; 

6. съхранява документите от заседанията на Съвета и в седем дневен срок изпраща 

протоколите от заседанията до членовете на Съвета; 

7. подготвя интегрираните от Съвета документи за утвърждаване от председателя и 

за внасяне в Света по отбрана за обсъждане и решение; 

8. предоставя утвърдените от Съвета по отбрана документи, свързани с 

функционирането на системата за аквизиция, или извадки от тях, на членовете на Съвета по 

отбранителна аквизиция и заинтересованите структури на МО и БА. 

Чл. 15. (1) Съветът по отбранителна аквизиция осъществява своята дейност чрез 

провеждането на заседания. 

(2) Всеки член на Съвета има право да внася за разглеждане на въпроси, свързани с 

дейността на Съвета и функционирането на системата за аквизиция. 

(3) Заседанията се провеждат с периодичност, определена в ―Политиката на 

СУРВС‖ и министерските заповеди за организация на процесите в Системата за отбранителна 

аквизиция. 

(4) Председателите на Експертните технико-икономически съвети по въоръжение и 

техника, по системите C4IEW, по военна стандартизация и по НИРД внасят за разглеждане в 

Съвета по отбранителна аквизиция въпросите, свързани с тяхната дейност. 

Чл. 16. Членовете на Съвета по отбранителна аквизиция, които са възпрепятствани 

да участват в заседание, определят за участие длъжностни лица, осигуряващи необходимата 

представителност на подчинените им структури, като уведомяват за това писмено секретаря 

на Съвета. 

Чл. 17. Съветът по отбранителна аквизиция може да заседава и взема решения, ако 

на заседанието присъстват не по-малко от две трети от членовете му, или лицата по чл. 16. 

Чл. 18. (1) Решенията на Съвета по отбранителна аквизиция се вземат чрез явно 

гласуване с квалифицирано мнозинство от присъстващите на заседанието. 

(2) Към решенията по точките от дневния ред и докладите по тях се прилагат 

особените мнения по разглежданите въпроси, ако има такива. 

Чл. 19. За всяко заседание на Съвета се изготвя протокол, който се води и 

съхранява в дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖. 

Чл. 20. Решенията на Съвета са задължителни за изпълнение от всички членове на 

Съвета. 

Чл. 21. (1) Програмният съвет е нещатен съвещателен орган към министъра на 

отбраната с функции, определени с Правилник №П-3/2001 за дейността на Програмния съвет 

към министъра на отбраната, утвърден от министъра на отбраната на 6 юни 2001 г.. 

(2) Програмният съвет изпълнява следните основни задачи във връзка с 

управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти: 

1. координира дейностите при формиране на политиката, приоритетите и 

стратегията за създаване на необходимата организация за планиране, изпълнение и контрол 

на програмите в МО и БА, като заделя необходимите средства за осигуряване и изпълнение 

на отделните фази от жизнения цикъл на отбранителни продукти. 
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2. одобрява финансирането на програмите за реализация на проекти, свързани с 

управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти. Тези решения се утвърждават от 

Съвета по отбрана, в съответствие с ИСУРО. 

Чл.22. (1) Експертният технико-икономически съвет по въоръжение и техника е 

нещатен експертен съвещателен орган на министъра на отбраната. Той се ръководи от 

директора на дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖ и ежегодно съставът му се 

обявява в заповед на министъра на отбраната. 

(2) ЕТИС по В и Т: 

1. анализира, оценява и приема предложения, подпомагащи формирането на 

политиката на МО, относно отбранителните продукти, и изготвя предложения пред Съвета по 

отбранителна аквизиция; 

2. разглежда, анализира, приема и прави предложения за формиране на политиката 

по аквизиция на МО и БА, модернизацията и технологичните цели, по отношение на 

отбранителните продукти и инфраструктурата; 

3. прави предложения пред Съвета по отбранителна аквизиция за поставяне на 

началото, продължаване или изменение на проекти за отбранителни продукти и военна 

инфраструктура; 

4. разглежда и приема оценки на риска при подготовката и реализацията на 

проекти по аквизиция, свързани с отбранителни продукти и военна инфраструктура; 

5. приема и предлага за утвърждаване експертна оценка на тактико-техническите 

характеристики на предвижданите за придобиване отбранителни продукти и военна 

инфраструктура; 

6. разглежда и прави предложения за приемането на етапи от разработването на 

отбранителни продукти и военна инфраструктура и предложения за приемането/снемането 

им от въоръжение; 

7. осъществява преглед и прави предложения пред Съвета по отбранителна 

аквизиция за приемане/снемане от въоръжение на отбранителни продукти. 

Чл. 23. ( 1) Председателят на ЕТИС по В и Т: 

1. определя датата и мястото за всяко заседание и писмено уведомява неговите 

членове, не по-късно от три дни преди началото на заседанието; 

2. може да привлича в работата на Съвета, съгласувано с преките им ръководители 

и представители на други административни звена и организационни структури на МО и ГЩ, 

когато е необходимо; 

3. внася за разглеждане и утвърждаване в Съвета по отбранителна аквизиция 

проекти за реализацията на отбранителни продукти, чрез секретаря му; 

3. организира създаването и съхранението на архив и разпространяването до 

членовете на Съвета на следната информация, свързана с неговата дейност: 

а) присъствие на заседанията на Съвета; 

б) дневен ред на заседанията; 

в) теми за обсъждане; 

г) проблемни въпроси; 

д) състояние на програми или проекти; 

е) доклади и/или препоръки; 

ж) задачи на Съвета. 

4. отчита дейността на Съвета пред заместник-министъра на отбраната, с 

делегирани права в областта на въоръженията и техниката. 

(2) Членовете на Съвета, служебно възпрепятствани да участват в заседание, могат 

да делегират правата си на упълномощени от тях лица, като уведомят писмено председателя, 

посочвайки лицето, което упълномощават. 

Чл. 24. (1) Експертният технико-икономически съвет по научноизследователска и 

развойна дейност е нещатен експертен съвещателен орган на министъра на отбраната. Той се 
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ръководи от директора на дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖ - МО и 

ежегодно съставът му се обявява със заповед на министъра на отбраната. 

(2) ЕТИС по НИРД има следните основни задачи: 

1. подпомага формирането на политиката на МО в областта на НИРД; 

2. координира дейностите, свързани с въпросите на науката, изследванията, 

развойната дейност и новите технологии 

3. оказва съдействие при разработването на политиката на МО за научни 

изследвания, технологии и развитие; 

4. одобрява годишния План за НИРД на МО и го предлага на Съвета по 

отбранителна аквизиция за разглеждане и приемане; 

5. разглежда програми, нормативни актове, отнасящи се до организацията на НИРД 

в интерес на отбраната; 

6. разглежда и предлага цели, задачи и структура на Програма 10 и дава оценка за 

съответствието им с плановете за необходими оперативни способности на бъдещите 

въоръжени сили, определени от Системата за НОС; 

7. прави преглед на предложените от националните научни организации, научните 

организации на МО, ГЩ на БА и Главните щабове на видовете въоръжени сили, теми и 

проекти за НИРД. Прави препоръки за включването им в Плана за НИРД на МО; 

8. координира дейностите в МО, свързани с подготовката и изпълнението на 

международни научни проекти в рамките на Организацията за научни изследвания на НАТО 

(RTO), Западноевропейската група по въоръженията (WEAG) и др. международни договори, 

по линия на двустранното сътрудничество, договори, изпълнявани от националните научни 

организации и контролирани от Междуведомствените експертно-координационни съвети и 

всички други граждански, академични и международни организации за изследване и 

развитие; 

9. обсъжда и предлага за утвърждаване програми и проекти за научни изследвания 

и технологии или демонстрации на технологични образци и модели; 

10. прави преглед на резултатите от изпълнението на научноизследователските 

проекти, препоръките и техническите оценки, изготвени от експертите или други съвети 

както следва: 

а) резултати от изпълнението на междинните етапи от изпълнението на проекта; 

б) резултати от изпитванията за приемане и съответствието им с определените 

технически изисквания. 

11. обсъжда становища по заявки за патенти, получени като резултат от НИРД 

отнасящи се до отбранителни продукти. 

Чл. 25. ( 1) Председателят на ЕТИС по НИРД: 

1. определя датата и мястото за всяко заседание и писмено уведомява неговите 

членове, не по-късно от три дни, преди началото на заседанието; 

2. може да привлича в работата на Съвета, съгласувано с преките им ръководители 

и представители на други административни звена и организационни структури на МО и ГЩ, 

а също и независими експерти, когато е необходимо; 

3. да организира създаването и съхранението на архив и разпространяването до 

членовете на Съвета на следната информация, свързана с неговата дейност: 

а) присъствие на заседанията на Съвета; 

б) дневен ред на заседанията; 

в) теми за обсъждане; 

г) проблемни въпроси; 

д) състояние на програмите или проектите; 

е) доклади и /или препоръки; 

ж) задачи на Съвета. 

4. отчита пред заместник-министъра на отбраната, с делегирани права в областта 

на въоръженията и техниката, резултатите от дейността на Съвета; 
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5. внася в Съвета по отбранителна аквизиция Плана за НИРД на МО, резултатите 

от изпълнението на етапите от проектите по НИРД, свързани с разработването на нови или 

модернизиране на отбранителни продукти, концепции и прогнози, свързани с развитието и 

модернизацията на БА, придружени със становище; 

6. внася документите в Съвета по отбранителна аквизиция, чрез секретаря му. 

(2) Членовете на Съвета, служебно възпрепятствани да участват в заседание, могат 

да делегират правата си на упълномощени от тях лица, като уведомят писмено председателя, 

посочвайки лицето, което упълномощават. 

Чл. 26. (1) Експертният технико-икономически съвет по системи C4IEW е нещатен 

експертен съвещателен орган на министъра на отбраната. Той се ръководи от началника на 

Главно управление ―Комуникационни и информационни системи‖ и ежегодно съставът му се 

обявява в заповед на министъра на отбраната. 

(2) ЕТИС по системи C4IEW: 

1. анализира, оценява и приема предложения, подпомагащи формирането на 

политиката на МО и БА в областта на системите C4IEW, в съответствие със световните 

тенденции за развитие в тази област, и изготвя предложения пред Съвета по отбранителна 

аквизиция; 

2. разглежда, анализира, приема и прави предложения за формиране на политиката 

по аквизиция на МО и БА, модернизацията и технологичните цели, по отношение на 

системите C4IEW; 

3. прави предложения пред Съвета по отбранителна аквизиция за поставяне на 

началото, продължаването или изменението на проекти по системите C4IEW; 

4. разглежда и приема оценки на риска при подготовка и реализация на проекти по 

аквизиция, свързани със системите C4IEW; 

5. приема и предлага за утвърждаване на експертна оценка на тактико-

техническите характеристики на предвижданите за доставка софтуер, оборудване, 

информационно-комуникационна инфраструктура и услуги по системите C4IEW; 

6. разглежда и прави предложения за приемане на етапи от разработването на 

системите C4IEW и за приемане/снемането им от въоръжение; 

7. извършва цялостна оценка и изготвя препоръки по всички въпроси, отнасящи се 

до сигурността в КИС за МО и БА; 

8. извършва преглед и изготвя препоръки по технически въпроси, отнасящи се до 

интегрирането и съвместимостта на данните между съществуващи и бъдещи информационни 

системи; 

9. осъществява преглед и прави предложения пред Съвета по отбранителна 

аквизиция за приемане/снемане от въоръжение на оборудване и инфраструктура по системите 

C4IEW. 

Чл. 27. (1) Председателят на ЕТИС по системите C4IEW: 

1. определя датата и мястото за всяко заседание и писмено уведомява неговите 

членове , не по-късно от три дни, преди началото на заседанието; 

2. може да привлича в работата на Съвета, съгласувано с преките им ръководители 

и представители на други административни звена и организационни структури на МО и ГЩ, 

а също и независими експерти, когато е необходимо; 

3. да организира създаването и съхранението на архив и разпространяването до 

членовете на Съвета на следната информация, свързана с неговата дейност: 

а) присъствие на заседанията на Съвета; 

б) дневен ред на заседанията; 

в) теми за обсъждане; 

г) проблемни въпроси; 

д) състояние на програмите или проектите; 

е) доклади и /или препоръки; 

ж) задачи на Съвета. 
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4. отчита дейността на Съвета пред заместник-министъра на отбраната, с 

делегирани права в областта на въоръженията и техниката; 

5. внася за разглеждането и утвърждаване в Съвета по отбранителна аквизиция 

проекти по аквизиция за системите по C4IEW, чрез секретаря му. 

(2) Членовете на Съвета, служебно възпрепятствани да участват в заседание, могат 

да делегират правата си на упълномощени от тях лица, като уведомят писмено председателя, 

посочвайки лицето, което упълномощават. 

Чл. 28. (1) Експертният технико-икономически съвет по военна стандартизация 

(ЕТИС по ВС) е нещатен експертен съвещателен орган на министъра на отбраната. Той се 

ръководи от директора на дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖ и 

ежегодно съставът му се обявява със заповед на министъра на отбраната. 

(2) ЕТИС по ВС: 

1. разработва и предлага основните направления за формиране на политиката в 

областта на военната стандартизация; 

2. разглежда и приема програма по военна стандартизация в МО, разработена на 

основата на проектите на плановете по военна стандартизация, изготвени от ЕТК на ГЩ на 

БА и Главните щабове на видовете въоръжени сили и я предлага за утвърждаване от 

заместник-министъра на отбраната, отговарящ за военната стандартизация; 

3. планира финансови средства за осигуряване на дейностите по военна 

стандартизация; 

4. организира съгласуването в правно отношение на стандартизационните 

документи; 

5. разглежда и приема окончателните проекти на стандартизационните документи 

и ги подготвя за обявяване в заповед на министъра на отбраната; 

6. предлага на заместник-министъра на отбраната, отговарящ за военната 

стандартизация, решения за приемане на документи, осигуряващи прилагането на 

изискванията на НАТО и обосновка за последващо ратифициране; 

7. обобщава резултати от прегледа на стандартизационните документи и подготвя 

решения за отмяна, обявяване за остарели или промяна на степента на секретност на същите; 

8. разглежда и приема списък на представители на МО и БА в Техническите 

комитети на Българския институт по стандартизация. 

Чл. 29. (1)Председателят на ЕТИС по ВС: 

1. определя датата и мястото за всяко заседание и писмено уведомява неговите 

членове  не по-късно от три дни преди началото на заседанието; 

2. може да привлича в работата на Съвета, съгласувано с преките им ръководители 

и представители на други административни звена и организационни структури на МО и ГЩ, 

а също и независими експерти, когато е необходимо; 

3. да организира създаването и съхранението на архив и разпространяването до 

членовете на Съвета на следната информация, свързана с неговата дейност: 

а) присъствие на заседанията на Съвета; 

б) дневен ред на заседанията; 

в) теми за обсъждане; 

г) проблемни въпроси; 

д) състояние на разработваните стандартизационни документи; 

е) доклади и /или препоръки; 

ж) задачи на Съвета. 

4. отчита дейността на Съвета пред заместник-министъра на отбраната, с 

делегирани права в областта на военната стандартизация; 

5. внася за разглеждане и утвърждаване в Съвета по отбранителна аквизиция на 

резултатите от дейността на ЕТИС по ВС, чрез секретаря му. 
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(2) Членовете на Съвета, служебно възпрепятствани да участват в заседание, могат 

да делегират правата си на упълномощени от тях лица, като уведомят писмено председателя, 

посочвайки лицето, което упълномощават. 

Чл. 30 Поименният състав на съвещателните органи по чл.12, ал.1, чл.22, ал.1, 

чл.24, ал.1, чл.26, ал.1 се определя ежегодно до 20 януари на съответната година със заповед 

на министъра на отбраната. 

Чл. 31. Експертните технически комисии: 

1. разглеждат документите по изпълнение на проектите на всеки етап от тяхното 

развитие преди внасянето им в ЕТИС; 

2. предлагат изменения по изискванията, задавани за проектите, технологиите и 

начина на реализация на проектите, оценката им, реда за изпитване на продукти, постигането 

на техническа съвместимост с други продукти; 

3. дават експертни оценки по други технически въпроси, когато това е необходимо. 

Чл. 32. Главният информационен мениджър е председател на ЕТИС по системите 

C4IEW и отговаря за определянето, координирането и контрола на дейностите за развитие на 

системите C4IEW, както и за планиране на тяхната поддръжка. Осъществява надзор над 

всички програми в областта на системите C4IEW. 

 

РАЗДЕЛ III 

ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТНИ ЕКИПИ 

Чл. 33. (1) За реализацията на проектите за модернизация на въоръжените сили се 

назначават с мандат - срока за изпълнение на проектите - Интегрирани проектни екипи 

(ИПЕ).  

(2) Съставът на ИПЕ се одобрява и предлага на министъра на отбраната за 

утвърждаване с решение на Съвета по отбранителна аквизиция. ИПЕ се назначават със 

заповед на министъра на отбраната. 

Чл. 34. (1) Интегрираният проектен екип включва: 

1. ръководител на проекта; 

2. заместник - ръководител на проекта (от дирекция ―Политика по въоръженията 

и техниката‖); 

3. отговорен специалист по научното съпровождане (от ИПИО); 

4. отговорен специалист по изпитванията (от ИА "ИКИ на ВТИ"); 

5. отговорен специалист по бойното използуване (от потребителите, могат да 

бъдат повече от един, в зависимост от обхвата на проекта); 

6. отговорник по правните въпроси (от дирекция ―Правно нормативна дейност‖); 

7. отговорник по финансовото осигуряване (от дирекция ―Планиране и 

управление на бюджета‖ или финансовите органи на Главните щабове на видовете 

въоръжени сили); 

8. отговорник по управлението на договора (от ДУД); 

9. отговорник по въпросите на стандартизацията, кодификацията, сертификацията 

и гаранция на качеството (от дирекция ВСКК); 

10. изпълнители; 

11. други специалисти, в зависимост от естеството на проекта. 

(2) Членовете на ИПЕ се ползват от правата и изпълняват задълженията, посочени 

в Приложение 1. 

(3) Интегрираните проектни екипи разработват План за реализация на проекта за 

модернизация (съгласно Приложение 2), съпътстващите го документи и организират неговото 

изпълнение. 
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(4) Ръководителят на ИПЕ организира съставянето на Дело ―Досие на проекта‖, 

обхващащо всички документи, описващи хронологията на събитията от поставяне на 

началото на проекта до неговото завършване. Делото се съхранява по установения в МО и БА 

ред. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ФАЗИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА 

ОТБРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 35. (1) Документалната основа за управлението на жизнения цикъл на 

отбранителни продукти включва разработването на: 

1. При разработване на нов или модернизиране на съществуващ отбранителен 

продукт: 

а) Доклад за определяне на потребностите на мисията (ДОПМ); 

(б) Изходно задание (ИЗ); 

(в) Проучване (Пр), Тактико-техническо задание (ТТЗ) и технико-икономически 

доклад (ТИД); 

(г) План за реализацията на проекта  и съпътстващите го: План за стандартизация, 

План за управление на качеството, План за кодификация, План за изпитвания, Концептуален 

план за поддръжка, План за управление на личния състав, Инженерингов план за управление 

на системите, Задание за инвестиционно проектиране на нова или модернизация на съществуваща 

военна инфраструктура (при необходимост) и Оценка на разходите за жизнения цикъл. 

(д) Идеен проект (ИП); 

(е) Работен проект (РП); 

(ж)Техническа спецификация военна (ТСВ). 

2. При придобиване на нов, готов отбранителен продукт: 

(а) Доклад за определяне на потребностите на мисията; 

(б) Изходно задание; 

(в) Проучване, Техническа спецификация (съгласно Закона за обществените 

поръчки) и технико-икономически доклад; 

г) План за реализацията на проекта и съпътстващите го: План за стандартизация, 

План за управление на качеството, План за кодификация, План за изпитвания, Концептуален 

план за поддръжка, План за управление на личния състав, Инженерингов план за управление 

на системите, Задание за инвестиционно проектиране на нова или модернизация на съществуваща 

военна инфраструктура (при необходимост) и Оценка на разходите за жизнения цикъл. 

(2) При придобиване на комплексни отбранителни продукти, включващи готови 

отбранителни продукти и ново разработвани такива, се разработват съответните документи, 

посочени в ал. 1. 

Чл. 36. (1) С докладът за определяне потребностите на мисията се формулират 

алтернативни концепции и технологии чрез: 

1. военно-технически анализ на количествения и/или качествен недостиг, който не 

може да бъде решен с наличните отбранителни продукти;  

2. изследване и оценка на алтернативите за удовлетворяване потребностите от нови 

или модернизация на съществуващи отбранителни продукти, чрез съществуващи или 

разработването на нови технологии;  

3. определяне на общите изисквания за функциониране на отбранителните 

продукти, резултат от идентифицираните технически решения;  

4. планирано използване на отбранителните продукти; 

5. идентифициране на рискове и методи за тяхното преодоляване; 
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6. промяна в съществуващи и създаване на нови структурни звена; 

7. промяна в нормативната база; 

8. определяне на мерките за сигурност и защита на информацията; 

9. предварителна оценка на размера на разходите за реализация на техническите 

решения. 

(2) Изходното задание, Проучването, ТТЗ, ТИД, ИП, РП и ТСВ се разработват в 

съответствие с действащите вътрешно ведомствени стандартизационни документи. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЗИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА 

ОТБРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

 

Чл. 37. Жизненият цикъл на отбранителен продукт включва следните фази: 

1. Проучване – изследване на концепциите и разработка на технологии; 

2. Разработка на системата и демонстрация на технологиите; 

3. Изпитване на образци и избор на алтернативи; 

4. Производство и/или закупуване на нов продукт; 

5. Усъвършенстване на продукта или удължаване на срока на работа; 

6. Снемане от употреба. 

Чл. 38. (1) Фаза “Проучване – изследване на концепциите и разработка на 

технологии” започва със заявяване на нов или модернизиране на съществуващ отбранителен 

продукт, което включва: 

1. Подготовка на проект на ДОПМ; 

2. Обобщаване на ДОПМ.  

(2) Докладът се разработва до 15 април на годината, предшестваща разработването 

на ИЗ, Пр, ТТЗ, ТИД и ИП, от административните звена или организационни структури от 

МО или БА, с участие на специалисти от ИПИО, в съответствие с възложените им мисии и 

задачи.  

(3) Докладите по т. 1 се обобщават от  Управление ―Планиране на отбраната на 

въоръжените сили‖ – ГЩ и се внасят за разглеждане от Съвета по необходими оперативни 

способности (СНОС). 

(4) Одобрените ДОПМ се внасят за утвърждаване в Съвета по отбрана и се предоставят 

на ръководителите на програми за включване в Програмните меморандуми. 

(5) Дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖ организира реализацията 

на ДОПМ, в рамките на Системата по отбранителна аквизиция. 

Чл. 39. (1) Административните звена или организационни структури, разработили 

ДОПМ, след неговото утвърждаване, разработват документ за потребителските изисквания - 

Изходно задание за отбранителния продукт, и до 15 май го внасят за разглеждане на 

заседание на ЕТИС по В и Т или ЕТИС по системите C4IEW. 

(2) Приетите ИЗ от съответните ЕТИС, чрез ДПВТ до 15 юни се внасят за 

разглеждане и поставяне на началото на изпълнение на проект за модернизация в Съвета по 

отбранителна аквизиция. Изходното задание се подписва от организационното звено, което го 

е подготвило и се утвърждава от потребителя (заявителя). 

(3) До 15 юли заявителите внасят утвърдените Изходни задания в ЕТИС по НИРД 

за обсъждане и одобряване на сроковете, финансирането и разработката на документите, 

необходими за полагане началото на реализирането на проекта. 

(4) До 15 септември Съветът по отбранителна аквизиция одобрява решенията на 

ЕТИС по НИРД по ал.3 и предлага назначаването на ИПЕ. 



 19 

Чл. 40. Във фаза “Разработка на системата и демонстрация на технологиите” 

се извършва демонстрация на технологиите, моделите и образците на отбранителни 

продукти, разработени в предишната фаза. Резултатите от тази дейност се разглеждат, 

одобряват или отхвърлят от ЕТИС по В и Т или ЕТИС по системите C4IEW. 

Чл. 41. Във фазата по чл. 40 интегрираният проектен екип: 

1. съвместно с представители на ИПИО: 

а) изследват алтернативните технически подходи;  

б) разработват ключовите характеристики на отбранителния продукт и 

инфраструктура (основни критерии за оценка на функционалната му пригодност);  

в) определят начините за финансиране;  

г) разглеждат факторите, свързани с логистичното осигуряване и обучението на 

личния състав.  

2. съвместно с ИПИО и потребителя, определя елементите на системната 

архитектура, отделните компоненти, софтуера и критичната информационна инфраструктура;  

3. съвместно с дирекция ―Управление на доставките‖ и потребителя, разработва 

цялостна стратегия за придобиването на продукта;  

4. разработва проект на план за управление на проекта;  

5. до 1 март на годината, следваща утвърждаването на ДОПМ, съвместно с ИПИО 

и потребителя, разработва окончателен вариант на потребителските изисквания (ТТЗ и/или 

Техническа спецификация) и/или задание за инвестиционно проектиране на нова или 

модернизация на съществуваща военна инфраструктура (при необходимост). 

Чл. 42. (1) В своята дейност ръководителят на ИПЕ се ръководи при решенията си 

от прототипи, демонстрации на перспективни технологии, симулации и физическо 

моделиране и от наличните данни от изпитванията; 

Чл. 43. Дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖ определя и 

анализира действащите международни, национални и ведомствени нормативни 

(стандартизационни) документи, регламентиращи изискванията към съответния продукт 

и/или организацията на неговата разработка и изготвя план за разработка на нови 

стандартизационни документи, при необходимост. 

Чл. 44. Доказването на възможността на отбранителен продукт да постигне  

определени тактико-технически военни показатели, които не са стандартизирани, се 

извършва чрез  научноизследователска дейност от Института за перспективни изследвания на 

отбраната. 

Чл. 45. (1) Тактико-техническото задание е основния документ, по който се 

извършва разработването или модернизацията на отбранителния продукт и може да бъде: 

1. ТТЗ за разработване на нов отбранителен продукт; 

2. ТТЗ за модернизация на съществуващи отбранителни продукти; 

3. предложение за придобиване на готов отбранителен продукт (Техническа 

спецификация по Закона за обществените поръчки), с обосновка на тактико-техническите 

характеристики на закупуваните отбранителни продукти.  

(2) До 30 март Тактико-техническото задание се разглежда и одобрява от ЕТИС по 

В и Т или ЕТИС по системите C4IEW.  

(3) След положително решение на ЕТИС по В и Т или ЕТИС по системите C4IEW 

ТТЗ: 

1. За отбранителни продукти за нуждите на БА: 

а) се подписва за ―Изготвил‖ от Ръководителя на ИПЕ;  

б) съгласува се от ИПИО, ДВСКК, ДПВТ, потребителя, Гл. ―УМТМО‖/Гл. У 

―КИС‖ (за системите C4IEW) и се утвърждава от заместник-началника на ГЩ на БА по 

ресурсите. 

2. За отбранителни продукти за нуждите на МО: 
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а) се подписва за ―Изготвил‖ от ръководителя на ИПЕ;  

б) съгласува се от ИПИО, ДВСКК, ДПВТ, потребителя и се утвърждава от 

заместник-министъра, с делегирани пълномощия по управление на Системата по 

отбранителна аквизиция. 

Чл. 46. До 30 април ръководителят на ИПЕ изготвя доклад за извършената дейност 

и го предоставя на съответния програмен ръководител с предложение за включване в 

Предварителния програмен преглед на програмите на МО и БА. 

Чл. 47. Дейностите във фазата “Разработка на системата и демонстрация на 

технологиите” включват изработване на прототипи на системи или подсистеми за 

поддръжка на разработването на дизайна, изпитванията и оценката на проекта. Дейностите в 

тази фаза се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане, както и вътрешно-ведомствените нормативни 

актове в МО, регламентиращи тази дейност. 

Чл. 48. (1) Във фаза “Изпитване на образци и избор на алтернативи” се 

провежда подробна, обективна и пълна оперативна демонстрация и оценка на образеца, с цел 

вземане на решение за придобиване. Дейностите се приемат от комисия, назначена от 

министъра на отбраната или упълномощения от него заместник-министър. Протоколът от 

дейността на комисията се утвърждава от министъра на отбраната. Утвърденият протокол е 

основание за продължаване към следващата фаза от управлението на жизнения цикъл на 

отбранителните продукти. 

(2) Във фазата по ал. 1 интегрираният проектен екип: 

1. до 1 октомври, съвместно с ИПИО, извършва окончателното определяне на 

системните изисквания – организира разработването на Идеен проект. Идейният проект се 

разглежда и одобрява от ЕТИС по В и Т или ЕТИС по системите C4IEW, съгласува се и 

утвърждава по реда на чл. 45, ал. 3.  

2. съвместно с потребителя и ГлУ ―МТМО‖/Гл. У‖КИС‖, разработва: 

а) окончателната спецификация на системата и подсистемите; 

б) усъвършенстване на плана за управление на проекта; 

в) определяне на финансирането на следващите фази; 

г) интегриран план за логистична поддръжка и План за въвеждане на отбранителни 

продукти. 

3. съвместно с ИА ―ИКИ на ВТИ‖ организира и извършва изпитване и оценка на 

параметрите на готови продукти. Резултатите от изпитванията се разглеждат на заседание на 

ЕТИС по В и Т или ЕТИС по системите C4IEW и се утвърждават от заместник-министъра, с 

делегирани пълномощия по управление на Системата по отбранителна аквизиция. 

4. съвместно с дирекция ―Военна инфраструктура‖ извършва оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти на нова или модернизация на съществуваща 

военна инфраструктура. 

Чл. 49. ДВСКК, на базата на изготвения и утвърден протокол за резултатите от 

извършените изпитвания и направените препоръки, координира процеса на изменение на 

стандартизационни документи. 

Чл. 50. (1) До 15 октомври Гл.У ―МТМО‖ обобщава утвърдените проекти за 

отбранителни продукти и ги изпраща в ДПВТ. 

(2) До 25 октомври ДПВТ интегрира утвърдените проекти за отбранителни 

продукти за МО и БА и до 10 ноември ги представя за разглеждане и одобрение на заседание 

на Съвета по отбранителна аквизиция. 

(3) До 20 ноември ДПВТ изпраща в ГлУ ―МТМО‖ утвърдените документи за 

отбранителните продукти, включени в Единни план за материално-техническо снабдяване на 

МО и БА за изпълнение през следващата година. 

(4) До 20 ноември ДПВТ изпраща в дирекция ―Военна инфраструктура‖ 
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утвърдените от Съвета по отбранителна аквизиция инфраструктурни проекти. 

Чл. 51. (1) Фазата “Производство и/или закупуване на нов продукт” започва с 

решение на министъра на отбраната по предложение на Съвета по отбранителна аквизиция. 

(2) Придобиването на нов отбранителен продукт се извършва чрез: 

1. сключване на договор за придобиване на готов продукт;  

2. сключване на договор за инженерно и производствено разработване, последвано 

от оперативни изпитвания и оценка с допълнителни преработки и промишлено производство 

и договор за въвеждане, изпълнение, контрол, приемане и въвеждане в експлоатация  на военната 

инфраструктура.. 

(3) Договорите по ал. 2 трябва да осигуряват: 

1. постигането на необходимата оперативна способност на отбранителния продукт; 

2. провеждането на ефективен контрол на действието на системата по качеството, 

управлението на параметрите на процеса и контрола върху произвеждания продукт с цел 

намаляване на риска за получаване на отклонения от изисканото качество; 

3. определянето на недостатъците, които трябва да бъдат коригирани за 

подобряване на изпълнението или за да отговорят на бъдещите потребности. 

Чл. 52. Ръководителят на ИПЕ организира изпълнението на дейностите от Плана за 

реализация на проекта като: 

1. предлага на директора на ДВСКК провеждането на официален одит на 

производствения процес преди сключването на договор за производство; 

2. организира провеждането на производствени и оперативни изпитвания на малък 

брой образци до достигане на удовлетворителни резултати; 

3. предлага на директора на ДВСКК присвояване на ―Код на производител на 

фирмата-разработчик (доставчик) по НАТО (NCAGE код) и присвояване на Стоков номер по 

НАТО на произвеждания отбранителен продукт; 

4. извършва, съответно организира, извършването на други дейности, необходими 

за изпълнението на Плана за реализация на проекта. 

Чл. 53. В хода и след изпълнението на договор за придобиване на отбранителен 

продукт, командирите (началниците) организират дейности за осигуряване на експлоатацията 

и поддържането на продукта, като: 

1. провеждат обучение за ново оборудване; 

2. стартират обучение за работа и поддръжка в учебната база или учебните 

заведения, за да се отговори на новите изисквания за способности на персонала, който ще 

работи и поддържа оборудването; 

3. въвеждат отбранителния продукт в експлоатация и осигуряват средства за 

експлоатацията, поддръжката и ремонта му, съгласно решенията, взети по време на този и 

предишни етапи. 

Чл. 54. Фазата завършва с решение на министъра на отбраната за приемане или не 

приемане на въоръжение на отбранителния продукт по предложение на Съвета по 

отбранителна аквизиция. 

Чл. 55. За отделни проекти по системите C4IEW, на стойност под 1 млн. лв., по 

предложение на ГИМ и след одобрение на Съвета по отбранителна аквизиция, някои от 

фазите по чл. 38 до 54 може да не се изпълняват. 

Чл. 56. (1) Фаза “ Усъвършенстване на продукта или удължаване на срока на 

работа“ започва след решение на министъра на отбраната по предложение на Съвета по 

отбранителна аквизиция, на основата на утвърден ДОПМ, за модернизация на отбранителни 

продукти. 

(2) Планирането, разработването и изпълнението на модернизацията на 

отбранителни продукти се извършва по реда на чл. 38 до 55. 

(3) Удължаване срока за експлоатация на отбранителни продукти се извършва след 
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експертна оценка. Изготвянето на експертна оценка се организира от дирекция "Политика по 

въоръженията и техниката", по заявка на потребителя. Експертна оценка се изготвя от 

комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. За извършване на анализ и 

формулиране на предложение задължително се провеждат изпитвания на продукта, по 

утвърдени програма и методика. 

(4) Кодифициране на резервни части, възли и агрегати от комплекта на вече 

кодифицирания отбранителен продукт се организира от дирекция ―Военна стандартизация, 

качество и кодификация‖. 

 

Чл. 57. (1) Фаза “Снемане от употреба” се изпълнява, след решение на министъра 

на отбраната по предложение на съответния потребител. 

(2) Предложенията за снемане от употреба на отбранителни продукти и военна 

инфраструктура се обобщават от дирекции ―Политика по въоръженията и техниката‖ и 

―Военна инфраструктура‖ и се включват в План за снемане от употреба на отбранителни 

продукти и План за освобождаване от излишна и/или негодна военна инфраструктура, които се 

внасят за разглеждане в Съвета по отбранителна аквизиция и се утвърждават от министъра на 

отбраната. 

(3) Дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖ извършва проверка за 

актуално състояние на стандартизационните документи, свързани с опазването на околната среда, 

като дефинира изискванията за снемане от употреба, съгласно Международния стандарт ISO14 000 

и /или други актуални стандартизационни документи и директиви по този повод. 

(4) Дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖ осигурява Стоковия 

номер по НАТО и цялата съпътстваща информация за отбранителния продукт, който се снема от 

употреба в заповедта на министъра на отбраната. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на този правилник: 

(1) ―Отбранителен продукт” по смисъла на този правилник е: 

а) материален продукт (материален резултат от механична, ръчна или друга 

обработка, напр. механична машинна част и др.); 

б) нематериален продукт (нематериален от интелектуална дейност, напр. 

компютърна програма, речник и др.); 

в) услуги (транспорт, обучение и др.); 

г) продукти, които са резултат от непрекъснат технологичен процес (смазочен 

материал и др.).  

(2) Отбранителните продукти включват: 

а) стрелково въоръжение и принадлежности; 

б) артилерийска материална част и оборудване; 

в) бронетанкова и автотракторна техника и оборудване;  

г) военна авиационна техника, апаратура, оборудване и екипировка; 

д) военноморска техника; 

е) бойни припаси;  

ж) артилерийски минохвъргачни, танкови и противотанкови, зенитни и реактивни 

бойни припаси с особен вид на действие; 

з) инженерно-сапьорни средства, техника и въоръжения; 

и) свързочни средства, радиоелектронна и електронна апаратура и техника, 

сензори, средства за наблюдение разузнаване и радиоелектронна война; 

к) системи C4IEW (компютърна техника, комуникационно оборудване, периферия, 

програмно осигуряване, програмно-технически средства за защита на мрежите и 

информацията); 

л) химическо имущество и техника; 

м) тилова, спомагателна , учебна техника и имущества и продукти; 
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н) извършване на ремонти, модификации на военна и специална продукция и други 

отбранителни услуги; 

о) запасни части, прибори, уреди, апаратура и принадлежности, агрегати, възли, 

опаковки, отливки, детайли, компоненти и други полуфабрикати извън щатната 

комплектация на отделните артикули военна и специална продукция, предназначени за 

доокомплектоването им или за техния ремонт, модернизация, модификация или 

производство. 

(2) “Система за отбранителна аквизиция” е система за планиране, проектиране, 

разработване, изпитване, договаряне, снабдяване, производство, внедряване (въвеждане), 

интегрирана логистична поддръжка и снемане от употреба (от отчет) на отбранителни 

продукти и военна инфраструктура. 

(3) “Политика на Системата за управление развитието на въоръжените сили”-

комплексната визия за управление развитието на въоръжените сили, приета от Съвета по 

отбрана на 23.05.2003 г.. 

(4) ―Модернизация на въоръжените сили‖ е непрекъснат процес на интегриране 

на нови доктрини, обучение, организации и оборудване (материални средства и 

инфраструктура) за развитие на способностите на въоръжените сили да изпълнят 

отговорностите си, произтичащи от Националната военна стратегия и определените им мисии 

и задачи. 

(5) “Доклад за определяне потребностите на мисията” е документ, който обхваща 

всички промени, необходими за достигане на необходимите оперативни способности и ги определя 

по отношение на програмите. Осигурява изисквания към процеса по аквизиция, ако бъдат 

определени промени по отношение на материалните средства, услуги или инфраструктура. 

(6) “Мисия на въоръжените сили” са задачите и целите на въоръжените сили, 

съответстващи на конституционните им задължения, дългосрочните национални интереси в 

сферата на сигурността и отбраната, тенденциите на стратегическата среда и интегрираните 

приоритети на Р България. 

(7) “Задача” е действие или функция, възложена на лице, подчинено звено или 

командване от по-висока инстанция, в изпълнение на определена мисия. 

(8) “Необходима оперативна способност” е способността, необходима за успешното 

изпълнение на задача или мисия. Тя може да бъде постигната чрез доктрина, обучение, 

организации, личен състав, ресурси, инфраструктура или чрез комбинация от тях. 

(9) “Потребности на въоръжените сили” е съвкупност от материални и 

нематериални средства, необходими на въоръжените сили да постигнат изискващите се от тях 

оперативни способности, за успешното изпълнение на техните мисии и задачи. 

(10) “Жизнен цикъл” са всички фази, през които преминава отбранителния 

продукт, или изграждането и/или модернизацията на военната инфраструктура, от времето на 

първоначална концепция до времето, когато или е използвано докрай или е свалено от 

употреба като остаряло, неикономично, за поправка или излишно (за военната 

инфраструктура - когато се освобождава като излишна или се освидетелства като негодна), по 

отношение на всички известни изисквания за материални средства. 

(11) “Снемане от въоръжение” е юридически акт на министъра на отбраната, чрез 

който се прекратява използването на отбранителния продукт в МО и БА и се реализира 

комплекс от дейности за бъдещото му оползотворяване. 

(12) “Снемане от употреба” е юридически акт на министъра на отбраната, чрез 

който се прекратява използването на определен брой от даден вид и клас отбранителен 

продукт и се реализира комплекс от дейности за бъдещето му. 
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(13) ―Оценка на риска‖ е процес за определяне, оценяване и контролиране на 

рисковете, произтичащи от оперативните фактори и вземането на решения, които да 

балансират риска и разходите спрямо ползите на мисията. 

§ 2. Този Правилник не отменя процедурите, за разработване на отбранителни 

продукти, установени с действащите стандартизационни документи. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 3. С този правилник се отменят: 

1. Правилник П-1/14.01.2004 г. за функциите и организацията на работа на Съвета 

по отбранителна аквизиция към министъра на отбраната; 

2. Заповед на министъра на отбраната N ОХ-394/06.06.200 г. относно одобряване 

на Правилник за жизнения цикъл на C4 системите; 

3. Заповед на министъра на отбраната N ОХ-228/09.04.2004 г.; 

4. Заповед на министъра на отбраната N Р-150/09.04.2004 г.; 

5. Заповед на министъра на отбраната N РД-33-1/09.04.2004 г.. 

§ 4 Правилникът за управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти е 

разработен в съответствие с Политиката на НАТО за придобиване на въоръжения (AAP-20) и 

приспособените разпоредби за съответствие с ISO/IEC 15288 (Инженеринг на системи—

Процес на жизнен цикъл) и ISO/IEC 12207 (Информационна технология—Процеси на жизнен 

цикъл на софтуер).  

§ 5 Правилникът се издава на основание чл. 13, ал. 2, т. 4 и 8 във връзка с чл. 35, ал. 

1, т. 26 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

§6 Настоящият правилник влиза в сила от 01 януари 2005 г.. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР  НА ОТБРАНАТА 

 

НИКОЛАЙ СВИНАРОВ 
 

 

 

    



 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НА ЕКИПИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.Цел:  

Да реализират иницииран проект в определените срокове и с оптимален разход на 

ресурси. 

2.Общи принципи: 

 Открити дискусии, без тайни за никой от членовете на екипа; 

 Квалифицирани членове, с делегирани възможно най-големи права; 

 Последователно и ориентирано към успех участие, чрез отвореност на екипите; 

 Постоянни вертикални и директни хоризонтални комуникации; 

 Обосновано, с предлагане на алтернативи, несъгласие; 

 Повдигане и решаване на проблеми на ранен етап и на възможно най-ниско 

ниво; 

 В своята дейност, до приемане и въвеждане на съвременна Система за развитие 

на въоръженията, екипите се ръководят от действащите в момента нормативни 

документи и заповеди;  

 Проектите са елементи на програми и подпрограми на Системата за планиране 

програмиране и бюджетиране на МО; 

 Спазване на Закона за защита на класифицираната информация. 

 

II. СЪСТАВ: 

1. Ръководител на екипа; 

2. Заместник-ръководител на екипа; 

3. Отговорен специалист по научното съпровождане; 

4. Отговорен специалист по изпитванията; 

5. Отговорен специалист по бойното използуване; 

6. Отговорник по правните въпроси; 

7. Отговорник по финансовото осигуряване; 

8. Отговорник по управлението на договора; 

9. Отговорник по въпросите на стандартизацията, кодификацията, сертификацията и 

гаранцията на качеството; 

10. Изпълнители. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

1.Ръководител на екипа: 

1.1.Задължения: 

- Отговаря за цялостната реализация на проекта (включително и дейностите по 

изпълнението на договора) в определените срокове и с оптимален разход на ресурси; 

- Ръководи дейността на назначения с министерска заповед екип за реализация на 

проекта, до сдаване на експлоатиращия орган на готовия продукт; 

- Ежемесечно представя актуална информация за състоянието на изпълнението на 

проекта в дирекция ―Политика по въоръженията и техниката‖; 

- Дефинира ясно целта за съществуване на екипа и задачите му, още в началото на 

процеса и отговаря за нейното точно и своевременно постигане; 

- Заявява потребностите за доставка на стоки и услуги, необходими за изпълнение на 

проекта за модернизация и следи за включването им в Единния план за материално-

техническо осигуряване на МО и БА; 
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- Организира изготвянето на всички, необходими за реализацията на проекта, 

документи (планове, графици, задания и др.); 

- Определя датите, часа и местата за провеждане на срещи на екипите, в зависимост 

от потребностите; 

- Отговаря за изготвяне и своевременно разпращане на дневния ред за срещите на 

екипите и протоколите от тях; 

- Осигурява време на членовете на екипите за координиране на проблемите и 

позициите с техните началници, с цел да не се получават изненади на по-късен етап, когато се 

съгласуват или утвърждават документите; 

- Изготвя периодични отчети (3 и 6 месечни, в зависимост от етапа на реализация и 

годишни) до съответния ЕТИС и Съвета по модернизация за хода на реализацията; 

- Изготвя заявки за организиране и провеждане на изпитвания, съгласно утвърдената 

в МО процедура. 

1.2.Права: 

- Взема самостоятелни решения по технически проблеми; 

- Взема окончателни решения при повече от едно мнение на участващите в екипа, 

когато проблема е на ниво екип; 

- Предлага внасяне на изменения в документите по реализацията на проекта, при 

добре обоснована необходимост; 

- Има право на пряка кореспонденция и контакти със свързаните с реализацията на 

проекта органи и структури в системата на МО; 

- Има право да изисква и получава информация, свързана с реализацията на проекта 

от всички органи и структури в системата на МО; 

- Има право да предлага смяна на членове на екипа и да привлича нови при 

обосноваване на необходимост; 

- Има право да привлича временно, за изпълнение на определени задачи, и други 

специалисти от системата на МО, след съгласуване с ръководителите им; 

- Има право да поставя проблеми на ниво за вземане на решения (ЕТИС, Съвета по 

отбранителна аквизиция-СОА и др.), когато проблема не може да бъде решен в рамките на 

екипа, с цел най-бързо постигане на решение на подходящото ниво. 

2.Заместник-ръководител на екипа: 

2.1.Задължения: 

- Изпълнява възложените от ръководителя на проекта задачи; 

- Замества ръководителя на проекта когато отсъства и носи всички негови права и 

отговорности по реализация на проекта, по време на заместването; 

- Отговаря за материално – техническото осигуряване на работата на екипа и 

работните срещи; 

- Следи за изпълнение политиката на МО в областта на развитието на въоръженията 

и решенията на ЕТИС и СОА при реализация на проектите; 

- Съдейства за своевременното изготвяне и придвижване на всички документи, 

свързани с реализация на проекта и организира внасянето им в ЕТИС по ВиТ/системи C4IEW 

и СОА; 

- Персонално подготвя становища по предоставените за разглеждане в съответните 

съвети документи; 

- Следи за реализацията на проекта по изготвяните и утвърдените документи и 

отчетите на ръководителя на проекта; 

- Подготвя необходимите справки и отговаря за цялостната и своевременна 

реализация на проекта; 

- В рамките на дирекция ‖Политика по въоръженията и техниката‖ поддържа архив 

(дело) за хода на изпълнение на проекта; 
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- Следи за изпълнение на времевия график, ползвайки възможностите на MS офис 

пакет и при нарушаване уведомява ръководителя на екипа и ръководството на дирекция 

―Политика по въоръженията и техниката‖; 

- Отговаря за връзките между екипа и административните звена в МО и външните 

организации. 

2.2.Права: 

- Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на проблеми, 

касаещи реализацията на проекта; 

- Да изисква и получава информация, свързана с реализацията на проекта от всички 

органи и структури в системата на МО. 

3.Отговорен специалист по научното съпровождане: 

3.1.Задължения: 

              -  Отговаря за точността и пълнотата на научните анализи на резултатите от фазите 

на жизнения цикъл; 

- Отговаря за оценката на техническите и конструктивните решения и 

съответствието им на възможностите за изпълнение на ТТЗ; 

- Изготвя и съгласува становищата и предписанията по научно-техническите 

въпроси; 

- Отговаря за пълнотата и приложимостта на разработваните по темата методики за 

изпитвания; 

- Отговаря за точността на оценката на съответствие на образците с ТТЗ, получена 

като резултат от приемните изпитвания; 

- Отговаря за ефективността и целесъобразността от предлаганите изменения и 

допълнения от главния конструктор в схемните и конструктивни решения и от възложителя и 

изпълнителя в ТТЗ. 

3.2.Права: 

Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на проблеми, 

касаещи реализацията на проекта. 

4.Отговорен специалист по изпитванията: 

4.1.Задължения: 

- Изготвя и съгласува План на изпитванията за всяка от фазите на жизнения цикъл 

на отбранителния продукт; 

- Отговаря за приложимостта на разработените Методики за изпитвания на 

отбранителния продукт; 

- Отговаря за спазване на предписанията от приемните изпитвания; 

- Отговаря за подготовката на заповедите за изпитвания и организирането им от ИА 

―ИКИ на ВТИ‖; 

- Изготвя и съгласува становищата и предписанията от проведените изпитвания. 

4.2.Права: 

Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на проблеми в 

областта на изпитвания на отбранителните продукти. 

5.Отговорен специалист по бойното използуване: 

5.1.Задължения: 

- Запознава изпълнителя с особеностите на бойното използване на отбранителния 

продукт; 

- Изяснява всички специфични изисквания на войсковата експлоатация; 

- Изяснява и следи за изпълнение на изискванията, осигуряващи съвместимостта на 

разработваният отбранителен продукт с приетите на въоръжение такива; 
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- Отговаря за пълнотата и пригодността за използване във войските на 

експлоатационната документация; 

- Отговаря за пълнотата и ефективността на разработваните учебно-технически 

средства; 

- Отговаря за оптималността на методиката за войскови изпитвания; 

- Отговаря за целесъобразността от предлаганите от изпълнителя ЗИП за поддръжка 

и текущ ремонт; 

- Отговаря за обема, конфигурацията и проследимостта на ремонтната 

документация; 

- Отговаря за организиране и осигуряване на войсковите изпитвания и експлоатация 

на отбранителния продукт; 

- Отговаря за пълнотата и точността на мерките за безопасност от гледна точка на 

войсковата експлоатация. 

5.2.Права: 

Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на проблеми, 

касаещи реализацията на проекта; 

6.Отговорник по правните въпроси: 

6.1.Задължения: 

- Отговаря за правното осигуряване реализирането на проекта; 

- Съдейства за изготвяне и съгласуване на документите, свързани с провеждане на 

процедура и сключване на договори и анексии към тях; 

- Участва в процедури, свързани с нарушаване или неизпълнение на договори. 

6.2.Права: 

Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на правните 

проблеми, касаещи реализацията на проекта. 

7.Отговорник по финансовото осигуряване: 

7.1.Задължения: 

- Следи за финансовото осигуряване реализирането на проекта; 

- Следи за ефективното разходване на ресурсите за реализирането на проекта; 

- Защитава финансовите интереси на Министерството, при организиране и 

провеждане на процедури, избора на изпълнител, сключване и изпълнение на договора; 

- Следи и съдейства за своевременното извършване на плащанията при завършване 

на етапите, залегнали в договорите. 

7.2.Права: 

Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на финансови 

проблеми, касаещи реализацията на проекта. 

8.Отговорник по управлението на договора: 

8.1.Задължения: 

- Отговаря за подготовката на документацията за провеждане на процедура; 

- Участва при подготовката и сключването на договори с изпълнители; 

- Следи за изпълнението на сроковете, залегнали в договорите и своевременно 

уведомява ръководителя на екипа и своите ръководители; 

- Отговаря за съответствието на доставяните стоки(оборудване, апаратура, техника, 

въоръжение и т.н.) на условията, залегнали в договора. 

8.2.Права: 

Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на проблеми, 

касаещи подготовката, сключването и реализацията на договорите по проекта. 
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9. Отговорник по въпросите на стандартизацията, кодификацията, 

сертификацията и гаранцията на качеството: 

9.1. Задължения 

- да селектира стандартизационните документи, необходими за постигане на 

оперативна съвместимост, взаимозаменяемост и унификация; 

- да оказва съдействие за включване в ТТЗ на актуални стандартизационни 

документи и да дефинира необходимостта от разработването на нови (липсващи) 

стандартизационни документи (военни стандарти или технически спецификации - военни); 

- да определя изискванията за качество, надеждност и ремонтопригодност, както и 

екологичните изисквания; 

- да извършва оценка на риска по отношение на отбранителния продукт; 

- да организира и осъществява чрез ПГК контрола върху системата по качество на 

производителя, управлението на процесите и контрола на отбранителния продукт по време на 

производството/ремонта; 

- да организира дейността, свързана с кодификацията на отбранителните продукт, 

чрез присвояването на българските производители уникални ―Код на доставчик по НАТО‖ и 

Стокови номера по НАТО на изделията, които произвеждат и доставят за нуждите на БА; 

- да организира дейностите при анализ и закриване на рекламации за отбранителни 

продукти; 

- да организира провеждането на пробни серии за производство, ремонт и 

модернизация на отбранителни продукти за нуждите на БА; 

- да организира дейността по сертификацията на отбранителни продукти и на 

Системите за управление и осигуряване на качеството на производителите. 

9.2. Права 

Да изказва мнения и предлага становища при обсъждане и решаване на проблеми в 

областта на стандартизацията, кодификацията, сертификацията и държавната гаранция на 

качеството. 

10.Изпълнители: 

10.1.Задължения: 

- Изпълняват разпорежданията на ръководителя на екипа; 

- Участват при изготвяне на:  

 ТТЗ, ТИ, ТС, Планове; 

 Документацията за провеждане на процедура; 

 Документи при подготовката и сключването на договори; 

 Периодичните отчети. 

- Следят за изпълнение на отделни етапи от реализацията на проекта; 

- Участват в комисии за приемни и други изпитвания. 

10.2.Права: 

Да изказват мнения и предлагат становища при обсъждане и решаване на проблеми, 

касаещи реализацията на проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

П Л А Н  

за реализация на Проект № ...... 

 
 

Пример: 
П Л А Н  

За реализация на Проект № ..... 

 

“Окомплектоване на военнослужещите от Сухопътни войски със снаряжение и лагерно-

походно имущество, съвместимо с изискванията на НАТО” 

 

 

 
                                                        РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 

 

                                                                                                ................................................ 
 

                                                                                   ......................................200_г. 

 

 

 

София 

200_ 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА 

ОТБРАНАТА НА Р.БЪЛГАРИЯ 

............................................................. 

..................................... 

(Дата) 

СЪГЛАСУВАЛ: 
НАЧАЛНИК НА Гл. ЩАБ НА........... 

(вида Въоръжени сили) 

.................................................................. 

..................................... 

(Дата) 

НАЧАЛНИК НА ГЛ.УМТМО 

.................................................................. 

..................................... 

(Дата) 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПВТ” 

................................................................... 

..................................... 

(Дата) 

 



 31 

1. Цел и задачи. 

(Изписва се целта, която ще се постигне с изпълнението на проекта и задачите, които 

трябва да бъдат изпълнени за постигане на поставената цел) 

 

Пример: 

Основна цел на проекта е осигуряване на Силите за незабавно реагиране за 

изпълнението на специални мисии и задачи. 

За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат изпълнени следните задачи: 

1. Да се организира научно-изследователска работа с цел анализ на задачит,е 

изпълнявани от силите за незабавно реагиране, определяне състава на снаряжението и 

имуществата, и определяне на Тактико-техническите характеристики на всеки един 

елемент от комплекта. 

2. Организиране на опитно-конструкторска работа за разработването на нови или 

модернизацията на съжествуващи издилия от комплекта. 

3. Проучване на пазара с цел определяне на възможността за закупуване на готови 

изделия. 

4. Организиране на сравнителни и приемни изпитвания на изделието 

(изделията от комплекта / системата). 

 

2. Обхват, структура и ключови характеристики. 

 

2.1 Обхват на проекта 

 (Описва се нивото на обхвата на проекта: БА, ГЩ, вид въоръжени сили, род войска , 

определени поделения и др., и реда за тяхното окомплектоване, мястото на изделието, 

комплекта изделия или системата в структурата на ВС). 

 

Пример:Проектът включва разработване / създаване на комплект от снаряжение и 

лагерно-походно имущество, и поетапно окомплектоване на силите за незабавно реагиране, 

както следва: 

 

- през 2003г. на ММСЮЕ, 3/61мбр, 2/2лпбр, 1/38 пяхбз и е, 1/2/38 пяхбз и е; 

- през 2004г. на 1/1/68 брсс, 1/5мбр, логистичен модул 110 брМТО и 1/55 инжбр; 

- през 2005г. на 61 мбр. 55 инжбр и 68брсс; 

- през 2006г. на 2лпбр и 5 мбр; 

- през 2007год 101плбр, 38пяхбз и е. 

2.2 Структура на проекта  

(Описва се състава на изделието, коплекта изделия, ситемата, необходимите 

количества за окомплектоване според обхвата на проекта. По възможност се остойностяват.) 

 

Пример: 

 Наименование 
Единична 

цена (лв.) 
Броя Общо 

     

1 СНАРЯЖЕНИЕ   19575300 

1 Каски-“кевлар” 400 9500 3800000 

2 Чанта полева-универсална 200 1050 210000 

3 Раница голяма 250 15018 3754500 

4 Комплект за храна – универсален 100 15018 1501800 

5 Манерка за вода с две секции 50 15018 750900 

6 Раница малка 150 15018 2252700 

7 Бронежилетки защитен клас –3-А 800 3500 2800000 
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 Наименование 
Единична 

цена (лв.) 
Броя Общо 

8 Бойно снаряжение 300 15018 4505400 

2 ЛАГЕРНО –ПОХОДНО ИМУЩЕСТВО   13636700 

1 Одеяла термични 120 15018 1802200 

2 Шалтета комбинирани 160 15018 2402900 

3 Универсална противокомарна мрежа 40 15018 600700 

4 Легла походни  180 15018 2703200 

5 Термоспален  чувал 160 15018 2402900 

6 Отличителни знаци 40 3000 120000 

7 Алпийско снаряжения 700 2376 1663200 

8 Алпийско облекло  600 2376 1425600 

9 Палатки генералски 600 10 6000 

10 Палатки офицерски 550 300 165000 

11 Палатки войнишки 500 5000 250000 

12 Палатки УМЕ 150 300 45000 

13 Палатка складова 200 250 50000 

 ОБЩО (лв.):   33212000 

 

2.3 Ключови характеристики. 

 (Прави се кратко описание на основните , определящи тактико-техничиски 

характеристики на изделието/ изделията от коплекта/системата. Показатели с особенно важно 

значение се посочват с конкретни стойности.). 

 

Пример: 

Изисквания към алпийското облеклото: 

Облеклото да е удобно и практично за експлоатация. Компонентите му да 

позволяват работа в различни географско–климатични условия. Същото да  притежва 

максимално маскировачни, противодъждовни и подържащи нормална телесна температура 

свойства. 

Изисквания към снаряжението: 

Снаряжението да е практично и удобно за експлоатация, да позволява работа в 

различни географско–климатични условия. Същото да притежва максимално маскировачни 

и според предназначението си свойства. 

Изисквания към  лагерно-походното имущество: 

Лагерно–походното имущество да е удобно и лесно приложимо за експлоатация. 

Компонентите му да позволяват работа в различни географско–климатични условия. 

Същото да притежва максимално маскировачни, противодъждовни и според 

предназначението си  свойства. 

 

3.Срокове и планирани крайни резултати 

(Посочват се сроковете за изпълнение на отделните стадии от разработката на 

изделието / комплекта изделия / системата, срока за приемане на въоръжение , сроковете за 

доствка и окомплектоване на подразделенията в зависимост от обхвата и какъв ще бъде 

крайният резултат от изпълнението на проекта.) 

 

Пример: 

1. Научно-изследователска и опитно-констректорска дейност: 

-проучване и разработване на ТТЗ – 30.10. 2002г. 

-разработване на Идеен проект – 30.04. 2003г. 

................................................................................. 

-приемни изпитвания и приемане на въоръжение – 30.10. 2003г. 
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2. Окомплектоване на войските според обхвата на проекта – 2005г. 

С изпълнението на проекта през 2005г силите за незабавно реагиране ще бъдат 

окомплектовани със снаряжение и имущесво, отговарящо на изискванията на НАТО и 

готови за изпълнение на задачи според своето предназначение. 

 

4.Разходи и специфични ресурси. 

(Описват се разходите, необходими за изпълнение на проекта. Задължително се 

посочват средствата, необходими за извършване на НИРД, разходи за обучение на Л.С., 

разходи за окомплектоване на войските, разходи за експлоатация и др. Общите разходи за 

изпълнението на проекта по години). 

Остойностяването на жизнения цикъл на изделието, комплекта, системата се извършва 

на основата на ―Методика за технико-икономическа оценка на проекти за модернизация на 

въоръжените сили‖, въведена с МЗ N ОХ-174/17.03.2004 г. 

 

Пример: 

Общите разходи по проекта са показани в таблица.... 

№ Проекти: Финансови средства (лв.) 

 Oкомплектоване на 

военнослужещите от 

Сухопътни войски със 

снаряжение и 

лагернопоходно 

имущество, 

съвместимо с 

изискванията на НАТО 

2003 2004 2005 2006 2007 Всичко 

1 СНАРЯЖЕНИЕ 3512200 3441900 5841400 4002500 2777300 19575300 

2 ЛАГЕРНО –

ПОХОДНО 

ИМУЩЕСТВО 

2567800 3548500 2861200 2013400 2645800 13636700 

 Общо: 6080000 6990400 8702600 6015900 5423100 33212000 

 

5. Управление на проекта. 

 

5.1 Програмен колектив. 

Ръководителя на проекта и програмния колектив се определят със Заповед на 

Министъра на отбраната . В програмния колектив задължитилно се включват: 

Ръководител на проекта........... 

Заместник-ръководител на проекта ...(от ДПВТ) 

Отговорен специалист по научното съпровождане...(от ИПИО); 

Отговорен специалист по въпросите на стандартизацията, сертификацията и 

качеството (от дирекция ВСКК) 

Отговорен специалист по бойното използуване ..(от потребителите,  могат да 

бъдат повече от един в зависимост от обхвата на проекта); 

Отговорник по правните въпроси (от ДПНД); 

Отговорник по финансовото осигуряване (от ДПУБ или от финансовите органи 

на видовете въоръжени сили); 

Отговорник по управлението на договора (от ДУД); 

Изпълнители........ 

 

 5.2. Ред за изпълнение на проекта. 
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 Реда за изпълнение на проекта и документите, свързани с отчитането на различните 

стадии на разработката, независимо от неговата сложност и обхват да бъде съгласно 

действуващите в страната и ведомството нормативни документи (ВС 2.03-82, ВС 40069-86) 

 Независимо от вида и обхвата на проекта задължително в неговото изпълнение се 

включват следните стадии ( етапи ): 

-разработване на изходно задание , съгласуване и утвърждаване; 

-проучване, отчетен доклад от проучването и разработване на ТТЗ, включващо 

цялостния обем на проекта; 

-разработване на частни ТТЗ (ТЗ) за отделните елементи на проекта, които ще се 

разработват, като нови или ще се модернизират; 

- разработване на технически изисквания за изделия и комплектации които ще се 

закупуват. 

- изпращане на ТТЗ и техническите изисквания в ДПВТ, с цел внасянето им за 

обсъждане и приемане от ЕТИС ( Съвет по отбранителна аквизиция и Програмен съвет, 

в зависимост от обхвата на проекта) и тяхното утвърждаване. 

- представяне на съгласуваните и утвърдени ТТЗ (ТЗ) и технически изисквания в ДУД 

за разкриване на процедури по ЗОП, съответно за избор на организация/и изпълнител по НИ 

и ОКР, и доставчик на закупните изделия; 

- представяне на документите по контролните точки ( идеен проект и опитен образец ) 

в ДПВ за обсъждане и приемане от ЕТИС;  

- организиране на приемни изпитвания за новоразработените или модернизирани 

изделия и сравнителни изпитвания на предложените за закупуване; 

-представяне на резултатите от изпитванията в ДПВТ за разглеждане от ЕТИС и 

приемане на въоръжение. 

-организиране на процедура по ЗОП за доставка на приетите на въоръжение средства 

и комплектоването на войските в зависимост от обхвата на проекта.  

 

5.3. Управление на качеството, стандартизация и кодификация 

 

5.3.1 Управление на качеството 

- При доставка на готов продукт – извършва се съгласно клаузите за качество в 

договора за доставка. Процеса се ръководи от  ДВСКК.  

В случаите когато се налага провеждане на изпитвания техния обем и вид се определя 

от ДВСКК и се извършват от ИА ―ИКИ на ВТИ‖ на основание на утвърдена Заявка от 

ресорния заместник-министър. 

– При разработването на нов продукт (модернизация) – се определят представители 

по гарантиране на качеството на Възложителя. Организацията на контрола на качеството се 

извършва съгласно ―Правилник за осигуряване и управление на качеството на отбранителни 

продукти за МО и БА‖  

Ръководителите на проекти на основата на оценката на риска се обръщат към ДВСКК 

за извършване на официален одит на системите по качеството на кандидатите за доставчици 

и тяхното селектиране. 

 

5.3.2 Стандартизация  

- При доставка но готов продукт 

 Да извършва проверка и дава становище за актуалното състояние на 

стандартизационните документи, изписани в документите по процедурата. 

- При разработка на нов продукт 

  Селектират се стандартизационните документи, необходими за постигане 

на оперативна съвместимост, взаимозаменяемост и унификация, както и дава становища по 

отношение на актуалното състояние на посочените в ТТЗ стандартизационни документи; 

 Извършва се преглед на състоянието на действащите към момента 

стандартизационни документи; определя се необходимостта от разработване на нови 
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стандартизационни документи (Военни стандарти и Военни технически спецификации), като 

включва същите в Плана по военна стандартизация на МО и БА за разработване; Разработва 

се План по стандартизация на Проекта за модернизация; 

 Извършват се корекции в стандартизационните документи, на базата на 

Протоколите от изпитванията и дадените препоръки, като се изготвят и приемат на заседание 

на ЕТИСВС към МО окончателните проекти на същите; 

 Извършват се необходимите корекции в стандартизационните документи, 

наложени в процеса на производството. Същите се приемат на заседание на ЕТИСВС към 

МО; 

 Разработват се стандартизационни документи, необходими за 

производството на резервни части и допълнително оборудване 

 Определят се стандартизационни документи, свързани с опазването на 

околната среда; Дефинират се изискванията за снемане от употреба, съгласно 

Международния стандарт ISO 14 000 и/или други актуални стандартизационни документи и 

Директиви по този повод. 

5.3.3 Кодификация 

- При доставка на готов продукт 

 чрез проверка на съответствието между всяка номенклатура по Единния 

план за материално-техническо осигуряване на БА с еталонната база данни за присвоени 

Стокови номера на НАТО; 

 чрез осигуряване на Стоков номер по НАТО ако има присвоен вече такъв; 

 чрез участие в комисии при избор на доставчик с представяне на 

становища в областта на кодификацията; 

 чрез съгласуване на клауза за кодификация, осигуряваща предоставянето 

на дирекция ―НКБ‖ на техническа информация, необходима за кодифицирането на 

материалните средства включени в договора за доставка, съгласно изискванията на 

Кодификационната система на НАТО (Приложение 2.1 и 2.2). 

 

 

- При разработване на нов продукт (модернизация) 

 Организира дейността по присвояване на код на български 

производител/доставчик по НАТО (NCAGE код) и стокови номера по НАТО за изделия, 

които те произвеждат/доставят, съгласно изискванията на ПМС № 11/26.01.1999 г., МЗ № ОХ 

- 695/28.11.2003 г. и Стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 4177, като 

доставчика попълни заявки Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 и изпрати същите в 

дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖. 

 Във всеки договор за доставка на материални средства (разработване на 

нов продукт или доставка на готов продукт) да се включи кодификационна клауза, със 

следното съдържание: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока договорен в чл. (крайния срок на доставката) 

от настоящия договор: 

/ако е български производител/ - да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляван 

от дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖ необходимите данни относно 

кодификацията на стоката по чл. 1 от настоящия договор съгласно ПМС № 11/26.01.1999 г. и 

в съответствие със STANAG 4177. 

/ако е фирма - вносител/ - да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляван от 

дирекция ―Военна стандартизация, качество и кодификация‖, стоковите номера по НАТО за 

стоката по чл. 1 от настоящия договор съгласно изискванията на Кодификационната система 

на НАТО и в съответствие със STANAG 4177. 

 

5.4. Управление на договора 
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С.помощта на отговорниците по финансовото осигуряване се разработват ―n‖ на брой 

варианти за провеждане на процедурата за сключване на договора и процедурата за неговото 

изпълнение. 

Особено внимание се обръща на различните модели за финансиране и реализация на 

договорните условия (включително, разработване на офсетна програма и включване в 

договора на изисквания за офсет.). 

 

5.5 Логистика  ( Описва се времето, мястото, начин за доставка и реда за доставка на 

елементи, изделия или системи, необходимата инфраструктура, организацията на 

обслужването и ремонта и др.). 

 

5.6. Обучение на личния състав; Описва се организацията на обучение на Л.С. за 

работа с изделието (системата), програмата, по която ще се обучават, разчет за броя на 

хората, които трябва да се обучат, времето за обучение (като продължителност и на кой етап 

от изпълнението на проекта следва да се извърши), необходимата предварителна 

квалификация на персонала и др. 

 

6. Времеви график за цялостното изпълнение на проекта. (Целесъобразно е да се 

разработи линеен график, в който да се обвържат : времето за разработка, времето за 

доставка, мястото на доставка, подготовката на местата за доставка, съхранение и 

експлоатация, подготовката на ЛС, извършването на контролни и приемни изпитвания, 

приемането на въоръжение и въвеждането в експлоатация и комплектоването на войските). 
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Приложение № 2.1 
 

ЗАЯВКА ЗА КОДИФИЦИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕ 
 

Този формуляр се попълва за всяко изделие и всяка модификация поотделно. 

 

*1. Пълно и точно наименование на изделието: (когато изделието е внос се попълва на български и английски 

език) 
 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………

……..…................................................................................................................................................................................... 

*2. Пълно и точно наименование на 

производителя на изделието........................ 

............................................................................. 

 3. Код на производителя от 

Кодификационната система на НАТО: 
………………………….................................................. 

 

* 4. Справочен номер на изделието…………………………………………………………………………… 
 

* 5. Стандартизационен документ, съгласно който е изработено изделието: 
 

…………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 

* 6. Основно предназначение и кратко описание на изделието: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………..………………………………………………………………………………… 

* 7. Тактико-технически характеристики на изделието (в зависимост от изделието може да се изпратят като 

допълнение към формуляра, придружени  от чертеж,  проспект или снимка на изделието. Ако се изпраща сборен чертеж, се посочва 

номера на позицията): 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................

* 8. Явява ли се изделието съставна част (елемент, възел, агрегат, блок) от основно изделие? Ако 

отговора е ДА, посочете предназначението и тактико-техническите характеристики на 

основното изделие: 
.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
 

9. Лицензодател: 

…………………………...….....................................................................................…................................ 
(Забележка: Тази точка се попълва от производителя на изделието САМО когато изделието се произвежда по лиценз) 

 

10. Код по ЕМК (при на наличие на по-рано присвоен такъв): …………………………………… 
 

11. Номер и дата на договора за доставка на изделието: 

……………………………………………………………  
 

*12. ЗАЯВИТЕЛ: (Органът от въоръжените сили, заявяващ изделието за кодификация)  
(Забележка: Това поле не се попълва САМО когато заявката се подава директно от производителя на изделието) 
 

…………………………………….…………………………………….……………………………………. 

 

 

Изготвил справката: 
 

Име и фамилия: ………………………………….. 

Телефон за контакт: …………………………… 

Подпис: …………………………………….……… 

Дата: ………………………..……………………... 



 38 

Приложение 2.2 
 

ФОРМУЛЯР 
за получаване на 

код за производител/търговец по НАТО (NCAGE код): 

 

Това е искане за :    нова регистрация   изменение в регистрация 

 

1. Пълно и точно наименование на производителя: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Предишен код на производителя (NCAGE) по Кодификационната система на НАТО (ако 

има такъв, присвоен преди създаването на НКБ в РБ ): 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Предишно наименование (ако има такова) 

……………………………………………………………………………………..………. 

4. Принадлежност на производителя към по-голяма фирма (ако да - коя ?): 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Пълен сегашен адрес (седалище на фирмата):  
 

Страна: ……………………………………………………………………………………………………… 

Град, област, община, пощенски. код, ………………………………………………………………… 

ж.к., улица, №, ПК  и т. н. : ………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………   Пощенска кутия ………….……….…… 

6. Адрес за кореспонденция (попълва се само ако е различен от седалището на фирмата):  
 

Страна: ……………………………………………………………………………………..………….…… 

Град, област, община ……………………………………………………………………………….…… 

Пощенски. код, Пощенска кутия. : …………………………………………………………….……… 

 

7. Телефон: ………………………………………………………………………………… 

8. Факс: …………………………………………………………………………….…….… 

9. Телекс: ………………………………………………………………………….……..… 

10. E-mail: …………………………………………………………………………..……… 

11. WEB адрес: ………………………………………………………………………..…… 

12. Код по БУЛСТАТ: …………………………………………………………………….. 

13. Основна дейност на фирмата: …………………………………………..……………. 

…………………………………………..…………….…………………………………..… 

…………………………………………..…………….………………………………..…… 

…………………………………………..…………….………………………………..…… 

 

Изготвил справката: 
 

Име и фамилия: 

Телефон за контакт: 

Подпис: 

Дата: 

 


