ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2015 г.
Министерство на отбраната

2

3

4

Стратегически цели

Цели
за 2015 г.

Стратегически документ

Дейности

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

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България”.

Изготвяне и актуализиране на пътната карта.

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

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България”, „Визия 2020
България в НАТО и
ЕС”, Национална програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020“.

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

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

5

6

Срок
(месец през 2015
г.)

Очакван резултат

Постоянен

Изпълнение на
поетите политически ангажименти.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние

1

Индикатор за
текущо състояние

Наименование на администрацията:

100%

100%

0%

100 %

Март 2015 г.

Април
2015 г.

1

1

2

3

4

5

6

7

Подготовка, сертифициране, развръщане
и осъществя-ване на
националния контрол
на формированията,
участващи в текущите
операции на НАТО,
военните структури на
Европейския съюз, коалиционни сили и регионалните инициативи.
Участие с фрегата клас
Е-71 в операцията на
НАТО „ACTIVE
ENDEAVOUR” в Средиземно море.
Участие на офицери от
военноморските сили в
щабовете на операция
на ЕС за борба с пиратството „ATALANTA”.
Участие на офицери от
военноморскит е сили
в походния щаб на
операцията на НАТО
„Ocean Shield”.
Сертификация на минен ловец 32 „Цибър”
по време на учението
„Бриз-2015”
Сертификация на базов миночистач
„Шквал” 62 по време на
учение на противоминните сили на Турция
“NUSRET”.

Януари декември 2015 г.

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

100%

100%

Септември – ноември
2015 г.

Принос на Република България
към НАТО.

0%

100%

През годината

Принос на Република България
към ЕС.

0%

100%

През годината

Принос на Република България
към НАТО.

0%

100%

Юли 2015 г.

Готовност за
участие в операции на НАТО и
ЕС.
Готовност за
участие в операции на НАТО и
ЕС.

60%

100%

0%

100 %

сили.

Октомвриноември
2015 г.

2

1

2

3

4
Извършване на контрол на корабоплаването от корабния състав
на военноморските
сили по време на ученията.

5
През годината

6
Осигуряване на
свобода на корабоплаването в
морските пространства.

Изграждане и поддържане на опозната картина на море.

През годината

Реализиране на инвестиционните проекти на
военноморските сили
от Инвестиционния
план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г. и Националната програма
„България в НАТО и
Европейската отбрана
2020”.
Продължаване работата по проекта „Придобиване на многофункционален модулен
патрулен кораб.

През годината

Реализиране на Стратегията за участие на
националния мобилен
комуникационно- информацио-нен модул
на НАТО (DCM-F) по
комуникационната и
информационната
поддръжка (КИП) на
щаба на мисията

Юли
2015 г.

През годината

7
100%

100 %

Непрекъснато
наблюдение на
националните
морски пространства.
Изграждане на
модерни военноморски сили, способни да осигурят
принос към трите
мисии на въоръжените сили.

100 %

100 %

5%

10 %

Изграждане на
модерни военноморски сили, способни да осигурят
принос към трите
мисии на въоръжените сили.
Подготовка и развръщане на част
от модул DCM-F
за самостоятелно
изпълнение на
задачи по КИП на
щаба на операцията „Решителна
подкрепа“ в Кабул, Афганистан.

5%

8%

15%

100%

3

1

2

3

4
„Resolute Support” в
Кабул, Афганистан.
Подготовка и сертифициране на декларираните формирования.

1.3.Изпълне-ние на
Плана за действие по
приложе-ние на решенията от Срещата
на държавните и правителствените ръково-дители на НАТО,
на 4 и 5 септември
2014 г. в Уелс.

Програма на правителството за стабилно
развитие на РБ” Решение на Министерския
съвет № 784 от
27.11.2014 г. за поемане от република
България на ролята на
водеща нация в доверителния фонд на НАТО за долекуване и
рехабилитация на украински военнослужещи
.

Реализиране стратегията за изграждане на
Център за поддръжка
на конвои „Convoy
Support Centre (RSOMCSC)” в изпълние на
Заповед на министъра
на отбраната на Република България №
ОХ-018 от 26.06.2013 г.
Изпълнение на ролята
на водеща страна в
Доверителния фонд на
НАТО за долекуване и
рехабилитация на украински военнослужещи.

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

5

Съгласно договорени-те срокове от Цели на
силите 2013 за
НАТО.
Януари декември 2015 г.

6

7

Изграждане на
отбранителни
способности.

40%

50%

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

0%

50%

Постоянен

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

0%

100 %

До декември
2015 г.

Изготвяне и внасяне в Министерския съвет на проект на Решение за
одобряване на
проектите на Споразуменията и за
упълномощаване

0%

100%

4

1

2

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

1.5.Ефектив-но управле-ние на търговските дружества с
принципал Министерството на отбраната,
включително с използване на механизмите за пряко възлагане
на обществени поръчки.

3

Стратегическа концепция на НАТО,
Европейска стратегия
за сигурност,
Стратегия за национална сигурност на
Република България,
Национална отбранителна стратегия,
Доктрината на въоръжените сили на Република България,
План за развитие на
въоръжените сили,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.
Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г.

4
Украйна и на Споразумение за финансов
мениджмънт между
контрибутиращите
държави и Офиса на
НАТО за финансов
контрол.
Разработване на финансово осигурен План
за развитие на въоръжените сили.

5

6
на представител
на Република
България, който
да ги подпише.

7

Втората половина на
годината.

Запазване и развитие на способностите на Въоръжените сили за
изпълнение на
възложените им
мисии и задачи.

0%

100%

Извършване на анализи на Годишните финансови отчети на едноличните търговски
дружества.

Юли 2015 г.

Постигане на отчетност за дейността на едноличните търговски
дружества.

0%

100 %

Разработване на нова
Процедура за приемане на бизнеспрограмите на едно-

Февруари
2015 г.

Регламентиране
на реда за приемане на бизнеспрограмите на

0%

100 %

5

1

2

1.6. Установя-ване на
нов модел за регионално сътрудничество в областта на отбраната в Югоизточна
Европа.

3

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г.

4
личните търговски
дружества с държавно
участие в капитала.
Преструктуриране на
търговски дружества от
системата на Министерството на отбраната.

5

6
едноличните търговски дружества.

Постоянен

Постигане на икономическа ефективност и осигуряване на условия
за изграждането
на съвременни
отбранителни
способности.
Пакет от предложения, съдържащ
заключения и
препоръки за
принципите и
процедурите на
отбранителното
сътрудничество в
Югоизточна Европа.
Разработване на
актуален списък с
проекти, инициативи и дейности,
отворени за участие на всички
страни от Югоизточна Европа.

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

Постоянен

Участие в експертни
срещи на високо ниво
по подготовка на модалности за поефективно и ефикасно
сътрудничество в областта на отбраната в
Югоизточна Европа.
Заседания на Координационен комитет на
Процеса на срещи в
Югоизточна Европа.
Участие в оперативната група за черноморско сътрудничество
BLACKSEАFOR.

Октомври 2015 г.

През годината

Укрепване на доверието между
военноморскит
есили на страните
от Черноморския
регион.

7

0%

100 %

10 %

90 %

10 %

90 %

0%

100%

6

1

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

2

3

4
Участие в Съвместно
българо-румънско противоминно учение
BGR- ROМ MCM LIVEX
“POSEIDON” в Румъния.

5
Април – май
2015 г.

6
Укрепване на доверието между
военноморскит
есили на страните
от Черноморския
регион.

Участие в учение на
противоминните сили
на Турция „NUSRET“.

Април – май
2015 г.

Укрепване на доверието между
военноморските
сили на страните
от Черноморския
регион.
Повишаване способностите за
провеждане на
операции.

2.1. Създаване на
условия и осигуряване на гаранции за
сигурност-та и развитие-то на България.

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г.

Участие в учения на
национално, регионално и съюзно ниво.

По отделен план

2.2. Приемане на
Многогодишна програма за сътрудничест-во със САЩ.

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р. България за периода 20142018

Изготвяне и приемане
на Многогодишна програма за работа със
САЩ.

До края на 2015
г.

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

Постоянен

2.3. Увеличаване на
участието на въоръже-ните сили в учения и тренировки със
съюз-ниците от НАТО. Използване на
възмож-ностите на
съвместните съоръ-

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р. България за периода 20142018

Януари
2015 г.

Разработване на
иницииращи документи и рамка
на Многогодишната програма.
Развита и модернизирана инфраструктура на
Съвместните съоръжения.
Синхронизиране
на подготовката
на български военни формирования с тази на
формирования от
НАТО и ЕС и придобиване на спо-

7
0%

100%

0%

100%

10%

100%

20 %

100 %

80 %

100%

100 %

100 %

7

1

2
жения за провеждане на учения. Изготвяне на единен
план с учения на българска територия и
участие в учения извън страната, включително с използване
на съвмест-ните съоръжения, с цел интегрира-нето им в
плановете за учения
на НАТО и ЕС.

3

4

5

6
собности за участие в операции на
Алианса и ЕС.

.

Участие в команднощабно учение на НАТО
„Trident Joust 2015”.

Юни 2015 г.

.

Организиране и провеждане на национално военноморско учение с международна
участие „Бриз 2015“.

Юли 2015 г.

Реално отработени процедури, повишена нетренираност и оперативна съвместимост на наши щабове и формирования, изпълняващи задачи
свързани с поддръжка от страната домакин.
Повишена оперативна способност
на участващите в
учението щабове
и формирования,
подобрено ниво
на сътрудничество и взаимодействие с правителствени и неправителствени организации за работа в
многонационална
среда.

7

0%

100 %

0%

100 %

8

1

2

3

4
Участие в учение на
НАТО „Trident Juncture
2015“ за генериране и
сертификация на определените за NRF 2016 сили на НАТО.

5
Юни 2015 г.

Национално тристепенно Компютърно
подпомагано командно-щабно учение „Есен
2015“, предложено за
свързване с НАТО.
Възможно участие на
представители от Алианса.

Октомври 2015 г.

6
Принос към възможностите на
НАТО за поддържане на висока
натренираност,
готовност за развръщане и оперативна способност
на съюзните сили
в контекста на
предстоящото изтегляне от Афганистан.
Повишена подготовка на заявените формирования
в NRF 16.
Подобрена координация между
Подобрена координация между
Министерството
на отбраната,
структурите на
пряко подчинение
на министъра на
отбраната, Съвместното командване на силите,
Командванията и
формированията
от видовете въоръжени сили при
планиране и провеждане на операция по мисия
„Отбрана”.
Сертифициране
на Щаба на ВВС.
Експериментира-

7
0%

100 %

9

1

2

3

Споразумение между
правителството на Ре-

4

5

Участие в учение
“BALKAN BRIDGES 15”
-първо експериментално компютърно подпомагано учение, свързано с реализиране на
проекта SEEETN по
Инициативата на началниците на отбраната на страните от Югоизточна Европа (по
време на учението
екип от JFTC ще тества основната концепция за CFI).
Участие в учение на
Военноморските сили
на Румъния „Sea
Shield”.
Провеждане на учения
“PASSEX” с кораби от
Военноморските сили
на НАТО, посещаващи
Република България и
при прехода им към
пристанища на страничленки на НАТО.
Участие в учение на
НАТО „Trident Juncture
15” в Испания.

23÷27.11.2015

Създаване на условия
за съвместно споде-

Юли 2015 г.

През годината

Октомвриноември
Постоянен

6
не и тестване на
„Ръководство за
ученията във въоръжените сили на
Република България”.
Завършен проект
на мрежа за учения и подготовка
на страните от
Югоизточна Европа (SEEETN).
Тествана концепция на НАТО за
свързаност на силите (CFI).

7

0%

100 %

Подобряване на
сътрудничеството
със странитепартньори.
Подобряване на
сътрудничеството
със странитепартньори.

0%

100 %

0%

100%

Придобиване на
способности за
участие в операции на Алианса.
Изграждане на
отбранителни

0%

100 %

100 %

100 %

10

1

2

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

3
публика България и
правителството на
САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.
Стратегия за национална сигурност,
Национална отбранителна стратегия,
Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили.
Стратегия за национална сигурност;
Национална отбранителна стратегия;
Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили.

4
ляне и използване на
ресурси, съоръжения и
техника при подготовката на подразделения
и личен състав.

5

6
способности и изключително резултатно коопериране при използването на съвместните българоамерикански военни съоръжения.

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

Постоянен

100 %

100%

Решенията от Единадесетата глобална
среща конференция за
генериране на сили за
операции на НАТО и
Указанията на началника на отбраната
УНО-3/22.07.2014г.

Планиране и провеждане на съвместни
подготовки от силите
за специални операции
от Сухопътните войски
и от Плана за съвместна българоамериканска подготовка у нас и в чужбина.
Участие в учението на
НАТО с висока видимост Trident Juncture
15.

Постоянен

Изграждане на
отбранителни
способности и изключително резултатно коопериране при използването на съвместните българоамерикански военни съоръжения.
Повишаване подготовката и оперативната съвместимост със
съюзниците.

0%

100%

Повишаване на
оперативната
съвместимост на
въоръжените сили
на Република
България с въоръжените сили на
съюзниците в НАТО и партньорите.

0%

100 %

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г.

Октомври –
ноември

7

11

1
3.Поддържане на
съществуващите и
постепенно развитие
на нови отбранителни способности.

2
3.1. Спиране деградацията и изграждане
и развитие на отбранителни способности,
адекватни на средата
на сигурност.

3
Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г., Стратегия
за национална сигурност, Национална отбранителна стратегия,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., Доктрина
на въоръжените сили
на Република България;План за развитие
на въоръжените сили,
Пакет „Цели за способности 2013”.

4
Изпълнение на проект
„Доизграждане на Силите за специални
операции”.

5
Постоянен.

6
Модернизация на
техниката и въоръжението, за
придобиване на
нови способности.

7

Разработване и приемане на окончателния
вариант на Концепция
за моделиране и симулации във въоръжените сили на Република
България и тестване
по време на учението
“BALKAN BRIDGES 15”.
Утвърждаване на Ръководство за провеждането на учения във
въоръжените сили на
Република България и
тестването му по време на компютърно
подпомагано командно-щабно учение „Есен
2015“.
Придобиване на нова
техника, въоръжение и
екипировка за декла-

До края на 2015
г.

Успешно внедряване в подготовката на войските.

100 %

До края на 2015
г.

Успешно внедряване в подготовката на войските.

100 %

Постоянен

Модернизация на
техниката и въоръжението, за

0%

0%

100%

100%
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2

3

Документ
МС-296/2
Геопростран-ствена
политика на НАТО.

4
рираните формирования.

5

6
придобиване на
нови способности

Участие в инициативите „Интелигентна отбрана“ на НАТО и „Обединяване и споделяне“
на ЕС
Сертифициране на
модул „Среден транспортен самолет”.
Поддържане и подготовка на декларирани
формирования „Авиационни сили с нарастваща степен на бойна
готовност”.
Поддържане и подготовка на декларирани
формирования „Сили
за развръщане с нарастваща степен на
бойна готовност” .
Поддържане на Държавния военновременен план в актуално
състояние и неговото
ресурсно осигуряване
Преглед и актуализация на Държавния военновременен план.

Постоянен

Изпълнение на
мероприятията за
2015 г. по участие
в инициативите

35%

100 %

Декември 2015

Принос към колективната сигурност и отбрана.
Принос към колективната сигурност и отбрана.

0

1 бр.

86%

100%

Осигуряване с военногеографс-ки материали
и цифрови геопространст-вени данни на
въоръжените сили.
Създаване на база
данни за изграждане
на географска, инфор-

Декември 2015

7

Декември 2015

Принос към колективната сигурност и отбрана.

100%

100%

Постоянен

Повишаване на
готовността на
държавните органи и юридическите лица за осигуряване на граждански ресурси за
отбрана за военно
време.
Осигуряване на
въоръжените сили, както и въоръжените сили на
страните-членки
на НАТО.

90 %

100 %

100 %

100 %

Постоянен
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1

2

3

Национална програма
„България в НАТО и в
Европейската отбрана
2020“,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., Стратегия
за развитие на Института по отбрана
през периода 2012 –
2015 г.

4
мационна система на
Българската армия.

5

6

Научноизследователска, научно-приложна и
опитно-конструк- торска работа в областта
на въоръжението, системите С4I, военната
техника и военно техническите имущества.

Декември

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

0%

100 %

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

Декември

Сертифициране и
надзор на отбранителни продукти.

0%

100 %

0%

100 %

Разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за
въоръжения, военна
техника и имущества.
Изпълнение на дейности по осигуряване
на авиационна безо-

Декември

Дейности по линия на стандартизацията.

100 %

Постоянен

Сертификация на
летателната годност на въздухоп-

100 %

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

7

14

1

2

3.2. Въвежда-не на
механи-зъм за мониторинг и управление
на риска за повишаване ефективност-та
в управ-ление на отбраната и въоръжените сили.

3

4
пасност и летателна
годност на военните
въздухоплавателни
средства и на въздухоплавателните средства – собственост на
Министерството на
вътрешните работи.

5

6
лавател-ните
средства.

7

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България
2014 – 2018 г.
Указания на министъра
на отбраната по отбранителна политика
2015 – 2018 г.,
Стратегически план за
дейността на Инспектората на министерството на отбраната
2015 – 2017 г.

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

Постоянен

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

100%

100%

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

постоянен

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

100%

100%

постоянен

Осигуряване на
обективен анализ
и оценка на ефек-

100%

100%
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1

2

3.3.Осигуряване на
условия за развитие
на въоръже-ните сили в съответствие с
изменени-ята в средата за сигурност с
цел ефектив-но изпълне-ние на техните функции.

3

4
Министерството на
отбраната чрез прилагане на вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността на
дейността на администрацията
Анализ на ефективността на административните звена във второстепенните разпоредители с бюджет и
формированията на
Българската армия.

5

Доктрина за финансовото осигуряване на
Министерството на
отбраната, Устройствен правилник на Министерството на отбраната, Бюджетни указания на Министерство-то на отбраната по
разходване на бюджета за 2015 г.

Изготвяне на методически указания за извършване на отчетните
дейности от финансовите органи в структурите на пряко подчинение на министъра и
в Българската армия.
Подготовка и представяне в Министерството
на финансите финансово-счетоводни отчети.
Разработване на Указания на министъра на
отбраната по отбранителна политика за периода 2015-2018 г.

По отделен
план.

Януари
2015 г.

Изготвяне на Доклад
за състоянието на отбраната и въоръжените

Март 2015 г.

Закон за отбраната и
въоръжените сили на
Република България.

Закона за отбраната и
Въоръжените сили на
Република България.

6
тивността на функционирането на
административните звена в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Повишаване на
ефективността на
дейността на администрацията.
Подпомагане на
финансовите органи на второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити при извършване на отчетната дейност.

7

100%

100%

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

100 %

100 %

Отчетност и подкрепа за провежданата от прави-

50 %

100 %
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1

2

3

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

3.4.
Ефективно и ефикас-

4
сили и внасяне на доклада за обсъждане и
приемане от Народното събрание.
Поддържане и развитие на способности за
информационно осигуряване и разузнавателна поддръжка на
въоръжените сили.

5

6
телството отбранителна политика.

Постоянен

Информационно
осигуряване на
въоръжените сили
на Република
България. Управление и координация на разузнавателния процес
във въоръжените
сили.
Провеждане на
военнодипломатическа
дейност и военното сътрудничество
за реализиране на
националните
приоритети в областта на отбраната.
Финансово осигуряване на административната
дейност.

100%

100%

20 %

80 %

100%

100%

Организиране на
дейността по уп-

100 %

100 %

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г.

Ръководство на дейността на Службите на
военните аташета.

Постоянен

Доктрина за финансовото осигуряване на
Министерство-то на
отбраната, Устройствен правилник на Министерството на отбраната, Бюджетни указания на Министерството на отбраната по
разходване на бюджета за 2015 г.

Финансовото осигуряване на мероприятията, свързани с дейността на българските
контингенти зад граница, по линия на поетите международни ангажименти и издръжката на националните
представители от министерст-вото в структури и щабове на НАТО и Европейския съюз.
Разработване на Годишен план за управ-

Постоянен

Стратегия за национална сигурност, На-

постоянен

7
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1

2
но планиране на отбраната, базирано на
способности, целящо
изграждане, развитие, поддръжка и използване на необходимите способности
на Въоръжените сили
за изпълнение на задачите по отбрана на
страната, изпълнение
на задълженията на
Република България
в системата за колективна сигурност и отбрана и за принос
към националната
сигурност в мирно
време.

3
ционална отбранителна стратегия, Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., Доктрина на
въоръжените сили на
Република България;
План за развитие на
въоръжените сили,
Пакет „Цели за способности 2013”, Стратегия за управление на
риска в програмите на
министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия.

4
ление на риска в програмите на министерството на отбраната,
структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия.

Изготвяне на периодични доклади за управление на риска в
Министерството на
отбраната.
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., Доктрина
за финансово осигуряване.

Изготвяне на „Указания
на министъра на отбраната за програмиране 2016-2021 г.“
Провеждане на Програмен преглед на основните програми в
Министерството на
отбраната.

5

6
равление на риска
в програмите на
министерството
на отбраната,
структурите на
пряко подчинение
на министъра на
отбраната и Българската армия.

постоянен

Набелязване на
своевременни
мерки за преодоляване на рисковете, чрез навременни управленчески решения.
Осигуряване на
методическа помощ на ръководителите на основни
програми.

март –април
2015 г.

юни 2015 г.

Изготвяне на Доклад за проведения програмен
преглед на основни програми.

7

100%

100 %

100 %

100 %

0%

100 %
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3.5. Придобиване в
дългосрочен план на
ключови за съвременните операции
способности за: въздушно разузнаване и
наблюдение; изграждане и поддържане
на обща оперативна
картина; комуникацион-но-информационна поддръжка;
мобилна логистика;
действия в градска
среда, нощем и при
екстремни климатични условия; защита
на критична инфраструк-тура.

3

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 20142018,
Стратегическа концепция на НАТО,
Европейска стратегия
за сигурност;
Стратегия за национална сигурност на
Република България;
Национална отбранителна стратегия,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г. Доктрина
на въоръжените сили
на Република България,
План за развитие на

4
Изготвяне на „Меморандум на програмните
решения 2016-2021г.“

5
юни-юли 2015 г.

Изготвяне на Годишен
отчет за степента на
изпълнение на отбранителните програми в
министерството на отбраната, шестмесечен
и тримесечни финансови отчети за степента на
изпълнение на утвърдените политики и
програми в министерството на отбраната.
Придобиване в дългосрочен план на ключови за съвременните
операции способности
за: въздушно разузнаване и наблюдение;
изграждане и поддържане на обща оперативна картина; комуникационноинформацион-на поддръжка; мобилна логистика; действия в
градска среда, нощем
и при екстремни климатични условия; защита на критична инфраструктура.

февруари
шестмесе-чие
тримесечия

В съответствие
със сроковете,
заложени в Плана за развитие
на въоръжените
сили.

6
Вътрешна оптимизация на предоставения финансов ресурс на
програмите.
Контрол на процеса на реализация на програмите
(контрол върху
разходване на
определените
финансови квоти),
преодоляване на
евентуални затруднения.

Изпълнение на
мероприятията за
2015 г. от „План
за развитие на
въоръжените сили
2020”.

7
0%

100 %

0%

100 %

30%

100%

19

1

2

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

3
въоръжените сили

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Стратегическа концепция на НАТО,
Европейска стратегия
за сигурност;
Стратегия за национална сигурност на
Република България,
Национална отбранителна стратегия,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.,
Доктрината на въоръжените сили на Република България,
План за развитие на
въоръжените сили

4

5

6

7

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

Постоянен

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

0%

100%

Участие в работни
срещи по проект за
Защита на пристанища
по инициативата Smart
Defense.

През годината

Изпълнение на
цел за способност
М 6102 N „Мобилен модул за защита на пристанища”.

0%

5%
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3

4
Финализиране разработването и приемане
на Меморандума за
разбирателство по
Проект 1.29 – „Обединени способности по
ЯХБЗ” (Pooling CBRN
Capabilities).

5
До края на 2015
г.

6
Подписване на
Меморандум за
разбирателство
(MoU) между нациите, участващи
в Проект 1.29–
„Обединени способности по
ЯХБЗ” в рамките
на инициативата
Интелигентна отбрана на НАТО.

Участие в програмите
„Европейски флот за
въздушен транспорт“.

постоянно

Участие в работни групи и комитети по проект за медицински способности за осигуряване на медицинска поддръжка при мисии и
операции на ЕС.
Участие в работни групи и комитети по Програмата „Военно приложение на програмата за единно европейско небе“.

постоянно

Участие в работна група на потребителите
на военнотранспортни
самолети С-27J относ-

постоянно

постоянно

7
0%

100 %

Провеждане на
въздушна тренировка на територията на Република България.

0%

100 %

Финализиране на
проектно споразумение за формиране на многонационално модулно медицинско
формирование.
Разработване на
анализ за оперативните рискове
върху военната
авиация от прилагането на изискванията на програмата за Единно
европейско небе.
Идентифициране
на възможности
за съвместна логистична под-

0%

100 %

0%

100 %

0%

100 %
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1

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

2

3

3.7. Ремонт и поддръжка на съществува-щата инфраструктура.

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.

4.1. Използва-не на
въоръжените сили за
подпомагане на действията на другите
национални институции в рамките на съществува-щите способности (единна
система за командване и управление в
мирно време и при
кризи).

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г. ,
План на Министерството на отбраната за защита при бедствия.

4
но обединяване на
усилията за осигуряване на логистична поддръжка.
Изпълнение на Единен
поименен списък на
обектите за строителство и строителни услуги в частта му ремонт и
поддържане на съществуващите имоти.

5

6
дръжка и тренировки на самолетите С-27J.

7

постоянен

Стартиране процедури по закона
за обществени
поръчки и успешното им финализиране при 100%
финансовото осигуряване на процеса.
Подготовка на
експертни становища.

100%

100%

100%

100%

Участие в постояннодействащата работна
група на установяване
на критичната инфраструктура.
Поддържане на способности на формированията от въоръжените сили за участие в
операции по ликвидиране на последствията
от бедствия, аварии и
екологични катастрофи.

периодично

постоянен

Своевременно
оказване на помощ на държавната, местната
власт и населението при кризи от
невоенен характер.

100%

100%

Провеждане на специализирана подготовка
на формирования-та за
овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия.

постоянен

Оказване на своевременна и
ефективна помощ
на населението
при бедствия.

100%

100%

Поддържане на наличната техника и оборуд-

постоянен

Оказване на своевременна и

100%

100%
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1

2

4.2. Въвежда-не на
проце-дури за незабавно и пряко (финансовата равностойност на изразходваните горива, горивосмазочни материали и
ресурсите, свързани
с амортизация-та на
компоненти, възли и
агрегати на използваната техника, специално оборудване и
екипировка, се възстановяват от заявителите по сметка на
формированието,
изпълнило задачите)
възстановяване на

3

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 20142018,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.

4
ване, предназначени
за оказване на помощ
на населението при
бедствия.
Придобиване на нови
образци материални
средства и оборудване
за достигане на утвърденото Ниво на амбиция.
Преглед и актуализиране на плана на Министерството на отбраната за защита при
бедствия (при необходимост).
Неутрализиране на
невзривените бойни
припаси открити на
територията на страната през 2015 г.
Въвеждане на процедури за незабавно и
пряко възстановяване на способностите
на формированията от
въоръжените сили
след използването им
за оказване помощ на
населението и подкрепа на национални институции при природни
бедствия, аварии и
екологични катастрофи.

5

6
ефективна помощ
на населението
при бедствия.

постоянен

Оказване на своевременна и
ефективна помощ
на населението
при бедствия.

0%

100%

До края на 2015
г.

Оказване на своевременна и
ефективна помощ
на населението
при бедствия.

0%

100%

Постоянен

Оказване на своевременна и
ефективна помощ
на населението
при бедствия.
Възстановяване
от заявителите на
услугата по сметка на формированието на финансовата равностойност на изразходваните горива
и други материални ресурси

0%

100%

0%

100%

постоянен

7

23

1

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

2
способностите на
формированията на
въоръжените сили
след използването им
за оказване на помощ
на населението и
подкрепа на националните институции
при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи.
4.3. Развитие на капацитета за анализ и
превенция в Центъра
за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за управление на кризи и реагиране при бедствия и
акредитирането му
като елемент от мрежата от центрове по
компетентност на
НАТО.
5.1.Премахва-не на
зависимостта в областта на въоръженията и техниката от
страни извън НАТО и
ЕС.

3

4

5

6

7

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 20142018,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.

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

постоянен

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

0%

100 %

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.

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

декември 2015

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

0%

100%
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1

2

5.2. Превъоръжаване на Българската армия по модел, изключващ практиките на лошо управление и намаляващ зависимостта на
Република България
в областта на въоръженията и техниката
от страни извън НАТО и ЕС.

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

3

„Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.

„Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г.

4
Придобиване на нова
техника, въоръжение и
екипировка за декларираните формирования.

5
постоянен

6
Изграждане на
нови способности
за декларираните
формирования по
„Цели на способностите- 2013“

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

Февруари 2015
г.

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

Март 2015 г.

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

Постоянен

7
0%

100%

Ограничаване на
корупцията, прозрачност и постоянен контрол и
наблюдение на
ключови дейности
в Министерството
на отбраната.

100 %

100 %

Подписване на
споразумението
за присъединяване към фаза III
към Доверителния
фонд на НАТО
заизграждане на
институционална
почтеност (Изграждане на интегритет).
Развитие на сътрудничеството на
отбранителната
ни индустрия с
фирми от държавите-членки на
НАТО и ЕС

0%

100 %

35 %

100 %
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1

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

2

3

6.1. Запазване на
числеността на Българската армия, обвързано с Плана за
развитие на Въоръжените сили, и създаване на условия за
изпълнение на конституцион-но определе-ните задължения на въоръжените
сили.

„Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., Закон за
резерва на въоръжените сили на Република България,
План за развитие на
въоръжените сили.

4
свързани с индустриалното сътрудничество.
Осигуряване на дейностите по комплектуване на военните
формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на
Република България
във военно време.

5

6

Постоянен

Комплектуване на
формированията
с необходимите
мобилизационни
ресурси от запаса.

100 %

100 %

Организиране и осигуряване комплектуването наструктури-те по
чл. 50 от Закона а отбраната и въоръжените
сили на Република
България със запасни
и техника запас за военно време.
Планиране, организиране и водене на отчета на българските
граждани и техниката
за мирно и военно
време.

Постоянен

100 %

100 %

100 %

100 %

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

Постоянен

Комплектуване на
структурите по чл.
50 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на
Република България с необходимите ресурси от
запаса.
Качествено и
ефективно планиране, организиране и водене на
отчета на българските граждани и
техниката за мирно и военно време.
Нарастване броя
на кандидатите за
служба във въоръжените сили и в
доброволния ре-

100 %

100 %

Постоянен

7

26

1

2

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

3

„Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., План за
развитие на въоръжените сили, Закон за
отбраната и въоръжените сили на Република България, Наредба
Н – 29/ 2010 г., Концепция на Централното военно окръжие за
усъвършен-стване на
модела социална
адаптация.

4
военна служба и служба в доброволния резерв.
Участие в дейностите
по председателст-вото
на Комите-та на национал-ните резервни
сили на НАТО (NRFC)
през 2014–2016 г.
Организиране и провеждане на подготовката на български
граждани без военна
подготовка.
Подготовка на проект
на Постановление на
министерски съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки.

Осъществяване на
съвместни дейности с
освободените от военна служба военнослужещи с работодателите и тяхното подпо-

5

6

7

зерв.
По отделен
план.

Подобряване
дейността свързана с подготовката на резерва
на въоръжените
сили.
Нарастване броя
на кандидатите за
обучение и подготовка.

100 %

100 %

100 %

100 %

До края на 2015
г.

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

0%

100 %

Постоянно

Постигане на поголяма степен на
адаптация.

100 %

100 %

Постоянен
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1

2

3

4
магане в социалната
им адаптация.

5

6

Изготвяне на наредба
на министъра на отбраната, която да регламен-тира критериите
и подбора на военнослужещи-те, участващи
в мисии и операции
извън територията на
страната.

До края на 2015
г.

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

До края на 2015
г.

Изготвяне на акт на
министъра на отбраната за определяне на
условията, реда и размерите на изплащаните допълнителни възнаграждения за постигнати високи резултати в служебната
дейност.
Подобряване взаимодействието с Агенцията по заетостта и организациите от неправител-ствения сектор за
осигуряване на трудова заетост на военнос-

Юни-декември

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

Септември 2015
г.

Устройване на
подходяща работа на освободените от военна
служба военнослужещи в съответствие с тяхно-

7

100 %

0%

100 %

0%

100%

0%

100%
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2

3

4
лужещите освободени
от военна служба

5

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

до края на 2015
г.

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

до края на 2015
г.

Развриване на потенциала на факултет
„Авиационен“ като Органи-зация за обучение
и изпитване на персонал по техническо обслужване (ООИПТО),
съгласно регламент
(ЕО) № 216/2008 на
Европейския Парламент и на Съвета на
Европа, и Регламент
(ЕО) № 2042/2003 на
Европейската Комисия.
Промяна на нормативната уредба по приемане на военна служба
и развитие в кариера-

до края на 2015
г.

Юни 2015

6
то образование,
личностни качества и организационен опит.
Подобряване на
кариерното развитие на военнослужещите и цивилните служители в МО.

7

25%

100 %

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

0%

100 %

0%

100 %

Оптимизиране на
системата за кариерно развитие
на военнослуже-

30%

100 %
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2

3

4

5

та.
Програма за управление на правителството
и заложените в нея
приоритети.

6.3.Подобря-ване условия-та на труд и
качеството на живот
на личния състав на
Министер-ството на
отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната.

Закон за здравословни
и безопасни условия
на труд,
Наредба № 5/1999г. за
реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Закон за инспектиране
на труда,
Наредба за инспектиране на труда.

6

7

щите.

Разработване и изготвяне на „Закон за изменение и допълнение
към Закона за резерва
на въоръжените сили
на Република България “.
Изготвяне на нова Методика за оценка на
риска в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия.

До края на 2015
г.

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

Постоянен

Май 2015г.

Подобряване на
работата по подготовката, използването, отчета и
службата в резерва на въоръжените сили.
Ефективно оценяване и управление на професионалните рискове и
рисковете на работното място в
министерството
на отбраната,
структурите на
пряко подчинение
на министъра на
отбраната и БА.
Гарантиране на
правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия
на труд в министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия. Добиване на реална
представа за състоянието на тру-

0%

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %
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1

2

3

Закон за отбраната и
въоръжените сили на
Република България.

Постановление №
86/3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните
служители по Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Кодекс на труда;
Закон за държавния
служител

4

5

Изготвяне на проект на
Постановление на Министерски съвет за определяне на основното
месечно възнаграждение на военнослужещите в съответствие с присвоеното им военно
звание и степен в обхва-та на военното звание.
Изготвяне на проект на
постановление на министерски съвет за определяне на минималните и максимални
размери на основната
месечна заплата на
цивилните служители в
министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, които не прилагат Закона за администра-цията и Закона за
държавния служител.
Изготвяне на нов Колективен договор в
Министерството на
отбраната и Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед инте-

Юли 2015 г.

6
довия травматизъм и условията
на труд.
Изпълнение изискванията на Закона за отбраната и
въоръжените сили
по отношение на
основното месечно възнаграждение за ниската
длъжност за войниците и сержантите.

7

60%

100%

Юли 2015 г.

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

80%

100%

Юли - Декември
2015 г.

Съгласуване на
интересите на
Министерството
на отбраната и
синдикатите по
въпросите на
жизненото равнище на цивилни-

0%

100%
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1

2

3

4
ресите на цивилните
служители по служебно правоотношение

5

7. Активно и последователно участие в
европейската външна политика и подготовка за поемане на
ротационното председателство на съвета на ес през втората половина
на 2018 г.

7.1. Актуализиране/разра-ботване
на стратегически документи в съответствие с геостратегическите цели и приоритети на българското участие в Общата
външна политика и
политика на сигурност/Обща политика
за сигурност и отбрана на ЕС, включително гео-графския
обхват на провежданите операции и мисии, с отчитане и
прилагане на всеобхватния подход.

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018, Европейска
стратегия за сигурност,
Концепция за бърз военен отговор на ЕС,
Стратегия за национална сигурност на
Република България,
Национална отбранителна стратегия,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., Доктрина
на въоръжените сили
на Република България,
План за развитие на
въоръжените сили

Сформиране на работна група за разработване на План на Министерството на отбраната по Общата политика за сигурност и
отбрана на ЕС за
председателството на
Съвета на ЕС през
2018 г.

м. юни

7.2.Развиване на посистема-тично и дългосрочно отбранително сътрудничество в областта на отбрани-телните способности чрез максимално използване на потенциала и възможностите на инициати-

Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18; Европейска
стратегия за сигурност;
Стратегия за национална сигурност на
Република България;
Национална отбрани-

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

Постоянен

6
те служители,
добронамерено
уреждане на възникналите спорове и предотвратяване на трудовите
конфликти.
Организация на
рабо-тата по поемане на председателството на
Съвета на ЕС.

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

7

20%

100 %

10%

100%
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1

2
вата за обединяване
и споделяне на способности и гарантиране на достъпа до
ключови за ЕС способности и технологии.

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

3
телна стратегия;
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., Доктрина
на въоръжените сили
на Република България;
План за развитие на
въоръжените сили
Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 201420-18; Европейска
стратегия за сигурност;
Концепция за бърз военен отговор на ЕС,
Стратегия за национална сигурност на
Република България;
Национална отбранителна стратегия;
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., Доктрина
на въоръжените сили
на Република България;
План за развитие на
въоръжените сили

4
пертизата на Агенцията.

5

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

Постоянен

Планиране на
подготовката за
следващо дежурство

60%

100%

След искане на
Военния секретариат на ЕС
март-май 2015 г.

Заявяване участието на Република България в Силите за бърз военен отговор на
ЕС.

10%

100%

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

6
технологии.

7
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2

3

4

5

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

8.1. Дефини-ране на
портфолио от проекти за постигане на
способностите и въвеж-дане на проектно
управление по модела PRINCE II.

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г.

Въвеждане на проектното управление по
метода PRINCE II в
министерството на отбраната, функциониране на Борд за управление на портфолио от проекти.

постоянен

Управление на
проектите в Министерството на
отбраната по метода PRINCE II.

20%

100%

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

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за развитие на въоръжените
сили.

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

април 2015

Наличие на документи за стартиране на проектите.

10%

40%

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

Постоянен

Придобиване на
нови способности.
Модернизация на
техниката и въоръжението.

0%

Изграждане и поддръжка на мрежа от
центрове за данни на

Декември 2015 г.

Завършване изграждането на минимален функци-

10%

100%
(на
деѝностит
е с осигурено финансиране)
60%

.

6

7
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4
основата на облачните
технологии.

5

Развитие на информационните системи и
разширяване на обхвата на мрежовата инфраструктура.

Декември 2015 г.

Увеличаване на броя
на базо-вите комуникационни и информационни услуги

Декември 2015 г.

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

Декември 2015 г.

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

Декември 2015 г.

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

Декември 2015 г.

6
ониращ сегмент
от единната мрежова среда.
Завършване изграждането на минимален функциониращ сегмент
от единната мрежова среда
Завършване изграждането на минимален функциониращ сегмент
от единната мрежова среда
Развитие на автоматизираната
информационна
система и адаптация на полевите
системи за управление в рамките
на федерираната
мрежа за управление на мисиите
на НАТО
Изпълнение на
изискванията за
привеждане на
модула в състояние на пълни оперативни способности
Модернизирани
навигационните и
сензорни системи,
съгласно тенденциите за развитие
в НАТО и ЕС.

7

40%

70%

40%

80%

10 %

40 %

30 %

60 %

20 %

30 %
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1

2
8.3. Присъеди няване
(афи-лииране) на национални формирова-ния към структурата на силите на
НАТО.

8.4. По-активно използване на възможностите на агенциите
на НАТО и на Европейската агенция по
отбрана в процеса на
реализиране на инвестиционните проекти.
8.5. Развитие на инфра-структурата на
отбраната съобразно
финансовите възможности на бюджета
на Министер-ството
на отбраната и чрез
използване на Програмата за инвестиции

3
Програма на правителството за стабилно
развитие на Р България за периода 20142018,
Указания на министъра
на отбраната по отбранителната политика
2015-2018 г., План за
развитие на въоръжените сили

Програма на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018 г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за развитие на въоръжените
сили
Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за разви-

4
Изготвяне на военна
оценка и препоръки за
възможностите за
афилиране на формирования от Сухопътни
войски към структури
на НАТО.

5
Септември
2015 г.

6
Повишаване на
доверието и сигурността в регионален мащаб

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

До края на 2015
г.

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

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

7
10%

100%

Повишаване на
нивото на оперативната съвместимост.

10%

100%

постоянен

Подписване на
споразумения и
реализиране на
доставки и предоставяне на услуги

10 %

100 %

Октомври 2015 г.

Завършване на 5
инфраструктурни
проекта по NSIP.

25 %

100 %

36

1

2
в сигурността на НАТО

3
тие на въоръжените
сили

4

5

8.6.
Използване възможности-те на международното сътрудничество и на програмите на правителството на САЩ за подпомагане в областта
на сигурността за реализация на проекти
от споделен интерес
със съюзниците

6

7

Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за развитие на въоръжените
сили.

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

Постоянен

Придобиване на
отбранителни
продукти.

0%

100%

Стратегия за национална сигурност, Национална отбранителна стратегия, Бяла книга за отбраната и въоръжените сили.

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

Постоянен

0%

100 %

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

Постоянен

Реализиране на
националните
приоритети в
сферата на неразпространението, разоръжаването и контрола на
въоръженията и
изпълнение на
задълженията а
Република България по международни договори и
споразумения.
Изпълнение на
задълженията на
Република България във връзка с
членството й в
международни
организации,
международноправни инструменти и режими.

0%

100 %
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2

3

Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за развитие на въоръжените
сили.

4
Изпълнение на ангажиментите на Министерството на отбраната по Документа за
мерките за укрепване
на доверието в сигурността във военноморската област в Черно
море.
Изграждане на Център
с база данни за противоминна борба.

5
Постоянен

6
Принос към сигурността и военната стабилност в
Черноморския
регион.

До края на 2015
г.

7
0%

100 %

Повишаване на
ефективността на
противоминните
операции.

0%

100%

Изграждане и
поддържане на
способности.

5%

100%

Придобиване на маломагнитни водолазни
апарати със затворен
цикъл и инструменти.

През годината

Осъществяване на интегрирана логистична
поддръжка на система
за наблюдение "Екран".

През 2015 г.

Поддържане на
системата за наблюдение на ВМС
"Екран" в изправност.

50%

100%

Модернизация на навигационни системи на
кораби от Военноморските сили.

През годината

Подобряване на
точността и контрола на корабоплаването.

0%

100%

Изграждане на информационна система, която да интегрира в се-

Декември
2015

Усъвършенстване
на елемент от
системата за ко-

0%

100 %
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1
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4
бе си информацията от
вече изградените КИС
на трите вида въоръжени сили за създаване и разпространение
на Обща оперативна
картина. По инвестиционен проект №11 от
Инвестиционeн Планпрограма на МО до
2020 г.

5

6
мандване и управление на съвместните сили от
въоръжените сили
на Република
България.

8.7.Освобож-даване
от излишните за Министерството на отбраната недвижими
имоти и движими вещи в интерес на отбраната.

Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за развитие на въоръжените
сили.

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

Постоянен

40%

60%

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

До края на 2015
г.

Освобождаване
на военните формирования от
Българската армия от изпълнение на несвойствени задачи по
охрана и съхранение на излишни
материални средства. Освобождаване на финансов
ресурс.
Приемане на закон за ратификация.

0%

100 %

Принос към изготвянето на Национален план
по Конвенцията за касетъчните боеприпаси
и реализиране на про-

Постоянен

Реализиране на
интересите на
Министерството
на отбраната за
изпълнение на

30%

60%

Стратегия за национална сигурност, Национална отбранителна стратегия,Бяла книга за отбраната и въо-
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1

2

3
ръжените сили.

4
ект за унищожаване на
касетъчни боеприпаси
собственост на Българската армия.

5

6
Плана за унищожаване на излишни боеприпаси.

Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018г., Указания
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за развитие на въоръжените
сили.

Унищожаване на излишни касетъчни боеприпаси.

Януари декември 2015

Реализиране на
икономии от ресурси за охрана и
поддръжка.

0%

100 %

Унищожаване на излишни специални горива и окислители.

Януари декември 2015

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

20%

100%

Реализиране на
интересите на МО
за освобождаване
от
излишни за Българската армия
ракетни горива и
окислители.
Изготвени и приети решения на
Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне

50%

100%

0%

100%

Стратегия за национална сигурност, Национална отбранителна стратегия,Бяла книга за отбраната и въоръжените сили.

Координиране на проект към ОССЕ за унищожаване на излишни
за Българската армия
ракетни горива и окислители.

Декември 2015 г.

Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014-2018г., Указания

Редуциране обема на
собствеността, в рамките на необходимото
за изпълнение на функциите и задачите на

Постоянен

7
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1

9. Законодателно
уреждане на националната координация на специалните
служби. Активно
развитие на политиката на киберсигурност-та. Пълноценно
участие в политиката на партньорите от
НАТО и ЕС в тази
област.

2

9.1. Развитие на способностите за киберотбрана чрез участие в инициативите
„Интелигентна отбрана“ на НАТО и „Обединяване и споделяне“ на ЕС.

3
на министъра на отбраната по отбранителната политика 20152018 г., План за развитие на въоръжените
сили.

Програма на правителство-то за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014 – 2018 г., Цели по
способностите на НАТО 2013.

4
Министерството на
отбраната и Българската армия.

5

6
на имоти в управление на Министерство на отбраната.

Постоянен

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

0%

100%

Юни 2015 г.

Изграждане на
способности за
киберотбрана в
Министерството
на отбраната.

10 %

100 %

Стартиране на инвестиционен проект „Кибер защита“.

Декември 2015 г.

10 %

100 %

Стартиране на проект
„Национална система
за управление на криптографски материали в

Септември 2015
г.

Придобиване на
способност за гарантиране на устойчивостта на
услугите в КИС
при злонамерени
действия в кибер
пространството.
Придобиване на
способност за гарантирано доставяне на криптог-

10 %

100 %

Организиране на процедури за продажба на
имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната с
отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и
Българската армия.
Разработване на модел за киберотбрана.
Подпомагане дейностите по разработване
на Национална стратегия по киберсигурност
и
и формирането на национален капацитет.

7
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1

2

3

4
електронен вид“ (BG
EKMS).

5

6
рафски материали.

7

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

Програма на правителство-то за стабилно
развитие на Република
България за периода
2014 – 2018 г., Цели по
способностите на НАТО 2013.

Участие в учение на
НАТО Cyber Coalition
2015“.

Ноември 2015 г.

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

10 %

100 %

Участие в учение
„CWIX 2015“.

Юли 2015 г.

10 %

100 %

Участие в учение по
КИС „Combined
Endeavour“.

Август 2015г.

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

10 %

100 %

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2015 г.”
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2015 г., като ги номерирате.
1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда.
2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.
3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.
4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне на публични услуги.
Колона 2 „Стратегически цели”
В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2015 г.
Стратегическата цел произтича от:
Програмата на правителството
Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация
Тригодишната бюджетна прогноза
Колона 3 „Стратегически документи”
В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.
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Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.
Колона 4 „Дейности”
В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2015 г.
Дейностите са действията на Вашата администрация за постигане на целите за 2015 г. Всяка от целите за 2015 г. може да бъде постигната чрез една или повече
дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира
отражение в работните планове на служителите.
Колона 5 „Срок”
В колона 5 посочете месеца на 2015 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.
Колона 6 „Очакван резултат”
В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.
Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.
Колона 7 „Индикатор за изпълнение”
В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.
2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейности.
Имена и длъжност на попълващия:
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост добавете нови редове в таблицата.
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