Цели на администрацията за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на отбраната
1
2
Цели за 2011г. Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

Ефективни
реформи,
прилагане на
модерни
методи за
ръководство,
мениджмънт,
командване и
лидерство.

Програма на
правителството
на Европейско
развитие на
България 20092013 г.;
Бяла книга за
отбраната и ВС;
План за
развитие на ВС
ЗОВСРБ.

Изпълнение на
заложеното в
стратегическите
документи в
рамките на
Прегледа на
структурата на
въоръжените
сили-етап
Планиране и
изпълнение.

съгласно
сроковете
от Плана за
развитие на
ВС

Нова структура на
МО и СКС и ВС.

Преструктуриране
на стратегическо и
оперативно ниво
на управление.

юли 2011

Нова структура на
МО и създаване
на СКС.

Развитие на
министерството на
отбраната като
модерна
отбранителна
институция.

5
Срок
/месец през
2011/

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикат Индикатор
ор за
за целево
текущо
състояние
състояние
100%
100%

100%

100%

Започване
преструктуриране
на тактическо
ниво.
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Усъвършенстване правнонормативната
база.

Развитие на
министерството на
отбраната като
модерна
отбранителна
институция.

Програма на
правителството
на Европейско
развитие на
България 20092013 г.
Бяла книга за

Указания на
министъра на
отбраната по
отбранителна
политика.

юли 2011

Създаване на
условия за
реализиране
Бялата книга за
отбраната и ВС.

100%

100%

Приемане на
Национална
отбранителна
стратегия.

март 2011

100%

100%

Създаване на
организация за
изработване на
доктринални и
концептуални
документи на
Въоръжените
сили.

август 2011

Създаване на
основа и стройна
система за
разработване,
съгласуване,
одобрение,
въвеждане в
практиката на
доктрините на
въоръжените
сили.

100%

100%

Разработване на
Доктрина на
Въоръжените
сили.

ноември
2011

100%

100%

Приемане на
Закон за
изменение и
допълнение на
ЗОВСРБ.

февруари
2011

Създаване на
условия за
реализиране
Бялата книга за
отбраната и ВС.

100%

100%

Приемане на

април-

Регламентиране

100%

100%
2

отбраната и ВС;
План за
развитие на ВС.

Закон за резерв на декември
въоръжените сили 2011
на Р. България.

на обществените
отношения,
свързани с
резерва на
въоръжените
сили, службата в
него и военния
отчет на
гражданите.

Приемане на
закон за военната
полиция.

юли 2011

Разширяване сега
предвидените
функции и
правомощия на
служба „Военна
полиция” към МО,
по-тясно
взаимодействие с
националната
полиция, както и
създаване на
военни
формирования в
БА с военнополицейски
функции.

100%

100%

Приемане на
Закон за военното
разузнаване.

декември
2011

Усъвършенстване
на архитектурата
и функционалното
укрепване на
същото.

100%

100%

3

Изграждане и
развитие на
отбранителни
способности.

Систематично
изграждане на
отбранителните
способности и
оптимално
използване на
въоръжените сили.

Модернизация Изграждане на
и инвестиции в отбранителните
способности.
отбраната.

Национална
отбранителна
стратегия;Бяла
книга за
отбраната и ВС;
План за
развитие на ВС.

Системна работа
по създаване на
боеспособни
маневрени
формирования за
участие в
операции и
осигуряване
принос към
колективната
отбрана.

постоянен

100%
Изграждане на
един комплект
въоръжени сили с
единна система за
командване и
управление за
мирно време и при
кризи с
балансирани
способности по
всички
компоненти, с
подходящи
организация,
въоръжение,
подготовка,
финансово и
ресурсно
осигурени.

100%

Бяла книга за
отбраната и ВС;
План за
развитие на ВС.

Изработване и
приемане на
Дългосрочен
инвестиционен
план.

март 2011
г.Министерски съвет;
април 2011
– НС по
съответните
инвестиционни
проекти,
съгласно
ЗОВСРБ

Създаване на
организация за
модернизация на
ВС.

100%

100%
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Поддръжка и
осигуряване.

Изграждане на
отбранителните
способности.

Бяла книга за
отбраната и ВС.

Създаване на
индустриален
форум за диалог,
непосредствено
взаимодействие и
стабилни
партньорски
отношения в
интерес на
отбраната с
индустрията и
научноизследоват
елска общност.

декември
2011

Повишаване
прозрачността и
ефикасността в
инвестициите в
отбраната.

100%

100%

Бяла книга за
отбраната и ВС.

Трансформиране
на логистичната
система.

декември
2011 – на
стратегическо и
оперативно
ниво

Да стане
100%
интегрирана,
мобилна, единна
за мирно и военно
време система за
логистично
осигуряване на
въоръжените
сили, адекватна
на структурата,
мисиите и
задачите на
войските и силите,
с възможности за
ефективно и
ефикасно
използване на
материалните

100%
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Участие в
операции.

Осигуряване на
надеждна
колективна
сигурност и
отбрана.

Програма на
правителството
на Европейско
развитие на
България 20092013 г;
Стратегия за
национална
сигурност;
Национална
отбранителна
стратегия;
Бяла книга за
отбраната и
Въоръжените
сили.

постоянен
В координация и
взаимодействие с
МВнР, МВР и
други ведомства
формулиране на
национална
позиция и
определяне на
нашите интереси и
възможности за
участие.

ресурси за
отбрана.
Утвърждаване на
България и
българските
въоръжени сили
като надежден и
боеспособен
съюзник.

100%

100%

Осигуряване на
участието на
българските
военни
контингенти зад
граница в мисии и
операции на
НАТО, ЕС, ООН,
както и в NRF/IRF
16 (януари-юни
2011) и NRF/IRF
17 (юли-декември
2011) и Бойна
група на ЕС
„ХЕЛБРОК”.

постоянен

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

100%

100%

Осигуряване на
декларираните
формирования,
свързани с

Съгласно
договорените срокове
от ЦВС

Изграждане на
отбранителни
способности.

100%

100%
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Колективна,
регионална и
двустранна
политика за
реализиране
на
националните
приоритети в
сигурността и
отбраната и
ангажиментите
на РБ в НАТО
и ЕС.

Осигуряване на
надеждна
колективна
сигурност и
отбрана.

Програма на
правителството
на Европейско
развитие на
България 20092013 г;
Стратегия за
национална
сигурност;
Национална
отбранителна
стратегия;
Бяла книга за
отбраната и
Въоръжените
сили.

изпълнение на
ЦВС 2008 за
НАТО и
приоритетна цел
2010 за ЕС.

2008 за
НАТО и
приоритетна цел 2010
за ЕС.

Осигуряване
носене на бойно
дежурство у нас
във въздуха, на
море и по суша.

постоянен

Осигуряване на
териториална
цялост,
суверенитет на
въздушното и
морските
пространства.

100%

100%

Водещо значение
на двустранните
отношения във
военната област
със САЩ;

постоянен

Създаване на
условия за
реализиране на
националните
интереси.

100%

100%

Задълбочаване на
контактите в
областта на
отбраната със
страните от
Югоизточна
Европа;
Подпомагане
участието на
представители на
българската
отбранителна
индустрия в
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дейности на НАТО
и ЕС;

Провеждане
на прозрачна и
ефективна
политика.

Провеждане на
политика на
прозрачност и
отчетност за
премахване на
условията за
корупция и
неефективно
управление.

Програма на
правителството
на Европейско
развитие на
България 20092013 г
План за
действие на
Министерство
на отбраната за
недопускане
съществуването
на условия за
корупция на
всички равнища
на
формулиране и
изпълнение на
отбранителната
политика.

Организиране на
национално
участие в проекти
и програми на
ЕАО.
Годишен доклад
за състоянието на
отбраната и
въоръжените сили
през 2010г.

март 2011

постоянен
Постоянно
публикуване на
информация за
обществени
поръчки по ЗОП,
НВМОП, НВСОП
на Интернет
страницата на МО,
както и в
регистъра по
обществени
поръчки на
Агенция за
обществени
поръчки.
Разработване на
вътрешна система
за докладване и
разглеждане на

Ефективност и
законосъобразнос
т при
разходването на
финансовите
средства,
събирането,
съхраняването,
разходването и
отчитане на
материалните
активи на МО.

100%

100%

Прилагане на
прозрачни мерки и
механизми за
бързо
идентифициране и
прекратяване на
корупционни
практики, за
ефективно
противодействие
на корупционни
прояви и конфликт
на интереси.
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потенциални
случаи на
конфликт на
интереси.

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

Участие в
инициативата на
НАТО за
изграждане на
почтеност.
Прилагане на
антикорупционни
практики за оценка
на риска,
разработени и
използвани от
страните-членки
НАТО.
Хората в
отбраната.

Модернизиране на
системата за
военно
образование,
квалификация и
бойна подготовка.
Усъвършенстване
на военния и
цивилния
професионализъм.

Национална
отбранителна
стратегия;
Бяла книга за
отбраната и
Въоръжените
сили и План за
развитие на ВС.

Оптимизиране на
структурите на
Военните
академии и
висшите военни
училища
Промяна на
формите и
сроковете за
обучение.

постоянен

Модернизиране на 100%
военнообразователната
система.

100%

Нови учебни
планове и
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квалификационни
характеристики.
Намален брой
задължителни
дисциплини по
военните
специалности.
Стандартизиране
на учебните
модули.
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