Ежегодни цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: Министерство на отбраната на Република България
1
Цели за 2010 г.

2
Стратегиче
ски цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Сро
к

6
Очакван
резултат

/пре
з
2010
г./

1.Структурно и
функционално
интегриране на
Министерството на
отбраната.

2. Структурно
отделяне на

Стабилизи
ране на
МО.

Програма на
правителството на
Европейското
развитие на
България 20092013 г.

1.Извършване на
промени в закона за
отбраната и
въоръжените сили.
Изработване на нов
Устройствен правилник
на МО.
Оптимизиране броя на
Актуализирания
личния състав от
план за
организационното централната
администрация и
изграждане и
въоръжените сили.
модернизацията
Разработване и
на Българската
армия в частта му въвеждане на система
за стратегически
за 2010 - 2011 г.
отбранителен
мениджмънт.
2.Провеждане на
преглед на

Деке
мвр
и
2010
г.

7
Индикатор за
изпълнение
Инди Индика
катор тор за
целево
за
текущ състоя
ние.
о
състо
яние

1.Повишаване на
ефективността на
управление на
въоръжените сили
и освобождаване
на МО от
неприсъщи
функции и
дейности.

2. Повишаване на
ефективността,
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планирането от
изпълнението.

ефективността и
подобряване на
дейностите в
системата на МО.

ефикасността и
отчетността на
използване на
ресурсите.

3. Осигуряване на
своевременна и
обективна оценка
на ефективността
при
функционирането
на структурните
звена в МО.

3.Съпоставяне на
вложени ресурси към
постигнати резултати.

3.Своевременно
адаптиране и
коригиране на
дейността на
структурите и
ограничаване на
разходите и
преразглеждане
на основните
инвестиционни
проекти.

4.Провеждане на
политика на
прозрачност и
отчетност.

Премахван
е на
условията
за
корупцион
ни
практики и
конфликти
на
интереси в
отбранител
ната
политика.

Програма на
правителството на
Европейското
развитие на
България 20092013 г.
Указания на
министъра на
отбраната по
отбранителна
политика 20092011 г.
План за
организационно
изграждане и

4.Подобряване
връзката на
политическото
управление на
отбраната с
обществените
очаквания.
Провеждане на
информационни
кампании по
приоритетите на МО
и БА, ежедневно
предоставяне на
публична
информация.

Деке
мвр
и
2010
г.

4.Защитен е
обществения
интерес в
отбраната и
отбранителната
политика.
Създадена е
работеща обратна
връзка. Осигурена
е публичност на
политическите
действия.
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модернизация на
въоръжените сили
до 2015 г.
5.Премахване на
условията за
корупция и
неефективно
управление в МО.

Стратегически
план за дейността
на Инспектората
на МО за периода
2009-2011 г.
План за действие
на
Министерството
на отбраната за
недопускане
съществуването
на условия за
корупция на
всички равнища
на формулиране и
изпълнение на
отбранителната
политика.

5. Разработване на
вътрешна система за
докладване и
разглеждане на
потенциални случаи
на
конфликт на
интереси. Прилагане
на антикорупционни
практики за оценка на
риска, разработени и
използвани от
страните-членки
НАТО.
Изграждане на
организационна и
нормативна среда и
въвеждане на
процедури
за елиминиране на
корупцията в
отбранителната
политика. Въвеждане
на нормативноопределени прагове
за вземане на
решения за
доставяне на стоки и
услуги в зависимост
от обема на

5.Премахване на
условията за
възникване на
корупционни
практики.
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сделките съответно
за МО, Министерски
съвет и Народното
събрание.
6.Упражняване на
предварителен
контрол по
законосъобразност.
Превенция и
разкриване на
индикатори за
безстопанственост,
лошо управление и
нанесени вреди на
МО.

6. Въвеждане на
методи на одит и за
комплексна оценка на
ефективността,
изпълнението и
резултатите от
дейността на
структурните звена и
военните
формирования по
отделните политики
на МО.
Интегриране на
одитните процедури
в системата за
планиране на
отбранителните
способности.
Анализиране и
оценяване
ефективността на
дейността на
администрацията на
МО.

6.Законосъобразн
ост при
разходването на
финансовите
средства,
събирането,
съхраняването,
разходването и
отчитане на
материалните
активи на МО.
Увеличаване
капацитета за
независим
вътрешен одит и
контрол.Реорганиз
ирана е системата
за контрол на
изпълнението
чрез въвеждане
на критерии,
спрямо които
могат да се
оценяват
икономичността,
ефективността и
ефикасността на
дейностите.
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7. Развитие и
поддържане на
способностите на
въоръжените сили.

Системно
изграждане
на
отбранител
ни
способност
и

Програма на
правителството на
Европейското
развитие на
България 20092013 г.
Закон за
отбраната и
въоръжените сили
на Република
България.
Актуализиран
план за
организационно
изграждане и
модернизация на
Въоръжените
Сили.
Указания на
министъра на
отбраната по
отбранителна
политика 20092011 г.
Тригодишна
бюджетна
прогноза.
Цели на
Въоръжените

7. Прилагане на нов
подход към
планирането на
организационното
изграждане и
развитие на
въоръжените сили.
Последователно
изграждане на
система за
ефективно
управление на
отбраната и
въоръжените сили.
Окомплектоване на
формирования от
Българската армия с
въоръжение и
техника,
военновременния
запас от материални
ресурси и
придобиване на
отбранителни
ресурси.
Подобряване на
системата за бойна
готовност на
войските.
Провеждане на
военни учения.
Сертификация на
сили и средства за
участие в операции.

Деке
мвр
и
2010
г.

7. Модерна и
устойчива във
времето
нормативна
уредба на
отбраната и
въоръжените
сили. Поддържане
на система от
стратегически
документи по
развитието на
отбранителните
способности и
използване на
въоръжените
сили, релевантни
на съответните
документи на
НАТО и ЕС.
Проведен е
преглед на
отбранителните
способности и
стратегия за
тяхното
развитие.Увеличе
ни са
способностите на
въоръжените сили
чрез изпълнение
на Целите на
въоръжените сили
за 2008 г.
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сили – 2008 г. на
НАТО.
Указания за
програмиране
2010 – 2015 г.
Наръчник по
програмата на
НАТО за
инвестиции в
сигурността.
Програмни
меморандуми на
основни програми.

8. Реализиране на
инвестиционни
проекти за
модернизация на
БА.

ЗОВС на Р
България и
Правилника за
дейността на
Служба
„Военна
информация”
(СВИ).

Завършване
изпълнението на
Програмата на НАТО
за инвестиции в
сигурността.
Стартиране на нови
процедури по
изпълнение на
Програмата на НАТО
за инвестиции в
сигурността.
Изпълнение на
заложените
мероприятия в План
за подготовка на
Българската армия
през 2010 г.

Българската
армия е способна
да участва
различни по
характер и
условия операции
съвместно с
армиите на НАТО.
Постигнат е висок
процент на
използваемост на
БА в мирно време
и при кризи.

8. Приоретизиране и
изпълнение на
дейности по
инвестиционни
проекти за
модернизация на БА.

8.Изпълнение на
дейности по
договори за
модернизиране на
БА.

9. Водене на
стратегическо и

9.Своевременно е
добита и предо-

Информационни
задачи за 2010 г.
на Въоръжените
сили на
Р България.
9. Поддържане на
разузнавателни
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способности за
осъществяване на
ранно
предупреждение за
потенциални
рискове и заплахи
за националната и
колективната
сигурност и
отбрана.

оперативнотактическо
разузнаване за
целите на
националната
сигурност и отбрана и
на колективната
система за сигурност.

ставена
достоверна
информация за
рисковете и
заплахите за
националната и
колективната
сигурност и
отбрана.

10. Планиране,
общосистемно
проектиране,
изграждане,
поддъжка и
инвеститорски
контрол на
Интегрираната
комуникационноинформационна
система и на
политиката и
стратегията за
изграждане на С4I
системите на МО.

10. Планиране,
проектиране,
развитие, поддръжка
и инвеститорски
контрол на
Интегрираната
комуникационноинформационна
система и системите
С4I.

10. Развитие на
системата C4I за
командване,
управление,
комуникация,
компютри и
информация.

11. Развитие на
научноизследовате
лската и опитно конструкторската
работа в областта
на въоръжението и

11. Разширяване на
участието в
национални и
международни
отбранителни
изследвания.

11. Разработване
на
научноизследоват
елски теми.
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военната техника.

Включване на
българския бизнес и
научноизследователс
кия потенциал в
доставките на
материални средства
и услуги за отбраната
и въоръжените сили

12.Осъществяване
на контрол на
параметрите на
въоръженията,
военната техника и
имущества.

12. Изготвяне на
програми и методики
за лабораторни и
специализирани
изпитвания за
въоръжение, техника
и имущества.
Сертифициране и
контрол на
предлагани за
снабдяване продукти
за нуждите на МО.

12. Снабдяване с
качествени
въоръжения,
техника и
имущества.

13.Намаляване на
бюджетните
разходи за
поддръжка на
войсковите имоти, с
отпаднала
необходимост.

13. Редуциране
обема на
собствеността, в
рамките на
необходимото за
изпълнение на
функциите и
задачите на
Българската армия и
Министерството на
отбраната.
Организиране на

13.Организирано е
отдаване под
наем на обекти от
военната
инфраструктура.
Изготвени са
проекти на
министерски
заповеди, свързани
с освобождаване
на излишните за
БА имоти.
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процедури по ЗОП за
избор на
лицензирани
охранителни фирми
за охрана на обекти
от военната
инфраструктура.
14. Подобряване
качеството на
подготовка на
ръководния военен
и цивилен състав.

Усъвърше
нстване на
военния и
цивилен
професион
ализъм.

15. Изграждане на
конкурентна

Модернизи
ране на

14.Въвеждане на
гъвкав модел на
професионално
развитие на
военнослужещите и
цивилни служители,
основаващ се на
изпълнение на
Указания на
функции и задачи и
министъра на
проявен морал.
отбраната по
Въвеждане на нов
отбранителна
механизъм за
политика.
атестиране на
военнослужещи и
Концепция за
цивилни служители.
управление на
Въвеждане на
човешките
ресурси в МО, БА добри практики и
решения за
и структурите,
стимулиране според
подчинени на
изпълнението,
министъра на
самоусъвършенстван
отбраната.
ето и проявените
морални качества.
Програма на
15.Въвеждане на
правителството на перспективни методи
Програма на
правителството на
Европейското
развитие на
България 20092013 г.

Деке
мвр
и
2010
г.

14.Повишаване на
ефективността на
използване на
човешките
ресурси.

15.Подобряване
качеството на
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военнообразовател
на система,
осигуряваща
качествено
образование,
квалификация и
развитие на
кадрите.

16. Подобряване на
бойната подготовка
на армията.

системата
за военно
образован
ие,
квалифика
ция и
бойна
подготовка
.

Европейското
развитие на
България 20092013 г.
Актуализиран
план за
организационно
изграждане и
модернизация на
Въоръжените
Сили.
Указания на
министъра на
отбраната по
отбранителна
политика.
Концепция за
подготовка на
кадри за нуждите
на отбраната на
Република
България.

за интегриране на
доктрина, технологии
и подготовка в
система за развитие
на адекватни на
мисиите качества на
хората и
формированията на
въоръжените сили.
Изграждане на
система за
моделиране и
симулации за
подготовка,
планиране и
експериментиране.

висшето военно
образование и
научните
изследвания като
организация,
съдържание и
форми и
повишаване на
приноса им към
отбранителните
способности на
страната.

16.Въвеждане на
стандарти в бойната
подготовка,
отговарящи на найдобрите в армиите на
НАТО.
Изграждане на
универсална система
за извличане на
поуки от практиката
на собствените и на
съюзните войски и
непрекъснато
обновяване на
способностите,
доктрината и
изискванията към

16. Покриване на
изискванията и
стандартите на
НАТО и
подготовка на
формированията
от Въоръжените
сили за участие в
текущи и бъдещи
операции.
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17.Утвърждаване на
България и
българските
въоръжени сили
като надежден и
боеспособен
съюзник.

Осигурява
не на
надеждна
колективна
сигурност
и отбрана

Програма на
правителството на
Европейското
развитие на
България 20092013 г.
Актуализиран
план за
организационно
изграждане и
модернизация на
Въоръжените
Сили.
Указания на
министъра на
отбраната по
отбранителна
политика 2009 –
2011 г..

подготовката.
17.Постепенно и
подготвено
разширяване на
приноса на
българските
въоръжени сили в
съюзническите
усилия за
поддържане на мира
и неутрализирането
на рисковете и
заплахите за
колективната и
националната
сигурност.
Системно прилагане
на стандартите и
доктрините на НАТО
в изграждането и
използването на
Българската армия.

17. Осигурен е
военния аспект на
националната
сигурност чрез
съчетаване на
конструктивна
политика на
сигурност със
споделяне на
отговорностите за
колективната
отбрана в НАТО и
ефективна
национална
отбранителна
политика.Постигна
т е висок процент
на използваемост
на БА в мирно
време и при кризи
– участието на
българските
военни
контингенти зад
граница е
политическо
мотивирано ,
ресурсно
осигурено и се
осъществява под
непрекъснат
политически
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контрол.
18.Оптимално
използване на
въоръжените сили.

18. Създаване на
организация и пълно
интегриране на
националното
отбранително
планиране с това на
НАТО.

18.България и
българските
въоръжени сили
се възприемат
като надежден и
боеспособен
съюзник.

19.Планиране,
ръководство,
изпълнение и
мероприятията в БА
по интегрирането в
НАТО, в подкрепа
на общата политика
за сигурност и
отбрана на ЕС
(ОЕПСО) и
регионалните
инициативи.

19. Включване на
България към
проектите за
развитие на
коалиционна
противоракетна
отбрана, на
интегрираната
система за
командване и
управление на ВВС,
логистика и др.
Консолидиране и
разширяване на
приноса на България
към мисията на НАТО
в Афганистан и
оптимизиране на
участието в други
мисии. Разширяване
използването на
съвместните
българо-американски
военни съоръжения.

19. Преглед и
развитие на
практиката за
изграждане на
двустранни и
многонационални
военни
формирования и
за създаване на
условия за
резултатно
коопериране в
развитието на
отбранителните
способности.
Включване в
дейността на
Европейската
агенция по
отбраната.

12

Активно
приобщаване на
България към целите
на Общата
европейска политика
за сигурност и от

20.Разработване и
поддържане на
система от
политически
мотивирани и
оперативно
обосновани
стратегически
документи по
развитието на
отбранителните
способности и
използването на
въоръжените сили,
релевантни на
съответните
документи на НАТО
и ЕС.

20.Разработване и
координиране на
механизъм за
българското участие
в задачи на ЕС по
гражданско
управление на кризи.
Международното
военно
сътрудничество за
развитие на
специални
отношения със
стратегически
съюзници на
България от НАТО и
от региона.

20. Стратегическа
платформа за
развитието на
отбранителните
способности и
използването на
въоръжените
сили. Българската
армия е
доктринално и
организационно и
технологично
съвместима с
армиите от НАТО
и военните
структури на ЕС.
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