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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. 

Наименование на администрацията: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

Цели за 2017 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  

изпълнение 
Индикатор за самооценка 

1. напълно постигната цел (100%) 

2. задоволително постигната цел (≥ 50%) 

3. незадоволително постигната цел(<50%) 

целево състоя-

ние (заложен в 

нач. на 2017г.) 

текущо състо-

яние (отчетен в 

края на 2017г.) 

1. Оптимизиране на 

правното обезпеча-

ване на дейността на 

Агенцията 

1. Разработване и утвърждаване на 

нови Вътрешни правила за дейността 

и организацията на управлението на 

човешките ресурси в ДА ДРВВЗ 

1.Приети са нови  Вътрешни 

правила за управление на чо-

вешките ресурси, синхронизи-

рани с измененията в норматив-

ната уредба 

100% 100% 1. напълно постигната цел - 

100% 

 

 

 
2. Разработване и изпращане за одоб-

ряване от Министерския съвет на за-

конопроект за изменение и допълне-

ние на ЗЗНН 

2. Изготвен е законопроект за 

изменение и допълнение на 

ЗЗНН, който е на етап общест-

вено обсъждане и предстои вна-

сянето му в Министерския съвет 

  2. задоволително постигната 

цел - 90% 

 

2. Оптимизация на 

вътрешния контрол 

чрез предоставяне 

на обективна оценка 

и препоръки за по-

добряване на ефек-

тивността на осъ-

ществяваната дей-

ност.  

Ограничаване на 

предпоставките за 

корупция и допус-

кането на слабости в 

дейността. Увелича-

ване на употребата 

на технологични, 

обучителни и орга-

Приети са промени във функциите и 

задачите на Инспектората с обнарод-

ване на промените в Устройствения 

правилник на ДА ДРВВЗ. Промените 

са в съответствие с разпоредбите на 

чл. 46 от Закона за администрацията. 

Организирана е дейността и е плани-

рана контролната дейност  на Инспек-

тората с приемане на Стратегическия 

план за периода 2018-2020 г., Годи-

шен план за контролната дейност за 

2018 г. и нови Вътрешни правила за 

дейността на Инспектората. 

Относно разпределение на задълже-

нията между служителите са предпри-

ети мерки за заемане на свободните 

длъжности, с което е повишен адми-

нистративния капацитет, което ще по-

Осигурени са условия за недо-

пускане на слабости и пропуски 

при изпълнението на поставени-

те цели.  

С направените препоръки, пред-

вид констатациите от контрол-

ната дейност и с извършвания 

постоянен контрол и последва-

щи действия върху проверява-

ните звена са  коригирани функ-

циите и изпълнението на дей-

ностите, довели до точно изпъл-

нение от административните 

звена на управленските реше-

ния, законовите изисквания и 

установените правила.  

 

100% 100% Напълно постигната цел 

/100 %/ 
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Цели за 2017 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  

изпълнение 
Индикатор за самооценка 

1. напълно постигната цел (100%) 

2. задоволително постигната цел (≥ 50%) 

3. незадоволително постигната цел(<50%) 

целево състоя-

ние (заложен в 

нач. на 2017г.) 

текущо състо-

яние (отчетен в 

края на 2017г.) 

низационни средст-

ва за подпомагане 

дейността на конт-

ролните органи. 

 

 

виши резултатите от контролната 

дейност. 

Осъществените проверки и контрол са 

ограничили и довели до намаляване 

възможностите за корупционни проя-

ви и коригирали допусканите слабос-

ти и нарушения в дейността на Аген-

цията.  

Реализират се участия на инспектори-

те в конкретни тематични обучителни 

семинари и презентации на добрите 

практики. 

 

 

 

 

3. Донатрупване и 

обновяване на дър-

жавни резерви (ДР), 

военновременни за-

паси (ВВЗ) и запаси 

от горива за извън-

редни ситуации 

(ЗИС) и поддържа-

нето им в непрекъс-

ната готовност за 

ползване, съгласно 

нормативната уредба 

Обновяване и донатрупване на ДР, 

ВВЗ и ЗИС в рамките на утвърденият 

бюджет на агенцията. 

Обновени количества стоки и 

материали с изтичащ срок на 

съхранение, водени на отчет ка-

то ДР, ВВЗ и ЗИС, с оглед под-

държането им в съответствие с 

изискванията на нормативната 

уредба и готовност за ползване. 

Повишена процентна обезпече-

ност на ДР, ВВЗ и обезпеченост 

в брой дни на определените ни-

ва на ЗИС, ангажимент на ДА 

ДРВВЗ, в рамките на бюджета 

на агенцията. 

За ДР и 

ВВЗ 

съгласно 

чл.29 (1) 

от 

НУРОД 

ДРВВЗ 

Увели-

чение с 

0,5%   

 

За ЗИС 

90 % 

Увели-

чение с 

0,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,1 % 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 

4. Оптимизиране на 

разходите по управ-

ление на ДА ДРВВЗ 

Целесъобразно намаляване броя на 

външните съхранители и оптимално 

запълване на складовите вместимости 

и площи, управлявани от агенцията. 

Намаляване разходите за изд-

ръжка на агенцията и 

предпазване от похабяване 

и/или отклоняване на стратеги-

чески стоки и материали. 

87,5% 

 

 

 

87,5% 

 

 

 

 

100 % 

 

 

5. Приключване на 

подобекти и обекти 

по сключените до-

Инженеринг, проектиране изпълнение 

и реконструкция, ремонт и ново стро-

ителство 

Подобряване условията за съх-

ранение, поддържане, отчет и 

контрол на ДР, ВВЗ и ЗЗ 

95% 

 

100% 

 

 

Напълно постигната цел 
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Цели за 2017 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  

изпълнение 
Индикатор за самооценка 

1. напълно постигната цел (100%) 

2. задоволително постигната цел (≥ 50%) 

3. незадоволително постигната цел(<50%) 

целево състоя-

ние (заложен в 

нач. на 2017г.) 

текущо състо-

яние (отчетен в 

края на 2017г.) 

говори за строителс-

тво. Извършване на 

държавни приема-

телни комисии и 

приемателни коми-

сии. 

 
 

6. Разработване на 

планове за привеж-

дане за работа във 

военно време в сис-

темата на ДА 

ДРВВЗ 

Разработване на указания относно 

разработване на планове за работа във 

военно време 

Своевременно оповестяване и 

привеждане на агенцията в по-

висока степен на готовност за 

работа във военно време 

100% 

 

 

90 % 

 

 

Задоволително постигната 

цел 

 

 

7. Подмяна на ста-

рите комп. конфигу-

рации и периферни 

устройства в Аген-

цията. 

Инсталиране на най-новите софтуерни 

програми и  подобряване на хардуер-

ната свързаност. 

Подобряване на комуникацион-

на и информационна свързаност. 

35 % 35 % Напълно постигната цел 

8. Да се подпомогне 

процеса по управле-

ние на риска в ДА 

ДРВВЗ 

1. Актуализиране на риск-регистър на 

Агенцията. 

 

2. Попълване на Наръчника за СФУК 

с актуални версии на ВУА. 

Изготвен е риск-регистър за 

2017 г., но не е актуализирана 

формата на риск-регистъра. 

Изготвени актуални версии на 

ВУА, но не са класирани по 

елементи на СФУК. 

70% 50% Задоволително постигната 

цел 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   /Ст. Пеев/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

    /Р. Младенов/ 


