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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2020 г. 

Наименование на администрацията: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) 

Цели за 
2020 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически  
документ 

Дейности 

Срок 

(месец 
през 

2020 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за  
изпълнение 

Текущо  
състояние 

Целево 
състояние 

1. Изменения и до-
пълнения на норма-
тивни актове и актуа-
лизиране на вътреш-
ни устройствени ак-
тове, свързани с из-
пълнение на функци-
ите на ДА ДРВВЗ 

 
 

 
  
 
 
 

 

Оптимизиране 
на правното 
обезпечаване 
на дейността 
на Агенцията 
 

1. Закон за дър-
жавните резерви 
и военновремен-
ните запаси 
(ЗДРВВЗ); 

 

1.1. Публикуване 
на Портала за об-
ществени консул-
тации на ЗИД на 
ЗДРВВЗ и неговото 
обществено об-
съждане 

юни 

 

1.1. Подобряване на 
взаимодействието 
между държавата и 
външните съхрани-
тели на ДР и ВВЗ и 
прецизиране на ад-
министративно – на-
казателните разпо-
редби на ЗДРВВЗ. 

50% 

 

100% 

 

 
2. Наредба за ус-
ловията и реда за 
организиране на 
дейностите по 
държавните ре-
зерви и военнов-
ременните запаси  

(НУРОДДРВВЗ). 

1.2. Изготвяне на 
проект на ПМС за 
изменение и до-
пълнение на 
НУРОДДРВВЗ 

декември 

 

1.2. Актуализирана  
НУРОДДРВВЗ след 
въведените промени 
в ЗДРВВЗ. 

0 % 

 

100 % 

 

  
1.3. Привеждане 
на вътрешни уст-
ройствени актове в  
съответствие със 
законовите изме-
нения 

декември 

 

1.3. Актуализирани  
вътрешни правила за 
работа в Агенцията. 

80% 

 

3бр. 
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2. Донатрупване и 
обновяване на дър-
жавни резерви (ДР), 
военновременни за-
паси (ВВЗ) и запаси 
от горива за извън-
редни ситуации 
(ЗИС) и поддържане-
то им в непрекъсната 
готовност за ползва-
не, съгласно норма-
тивната уредба 

Повишаване на 
процентната 
обезпеченост 
на нормативи-
те за стратеги-
чески номенк-
латури, водени 
на отчет като 
държавни ре-
зерви (ДР) и 
военновремен-
ни запаси 
(ВВЗ) и обез-
печаване на 
нивата на за-
паси за извън-
редни ситуации 
(ЗИС), които се 
създават за 
сметка на дър-
жавния бю-
джет, с оглед 
гарантиране на 
националната 
сигурност, 
енергийната и 
икономическа-
та стабилност 
на страната, в 
частта, попа-
даща в право-
мощията на 
Агенцията 
 

1. Закон за дър-
жавните резерви 
и военновремен-
ните запаси; 

2. РМС № 
699/10.10.14 г.; 

3. РМС № 
363/19.05.09 г.; 

4. Закон за запа-
сите от нефт и 
нефтопродукти; 

5. Директива на 
Съвета 
2009/119/ЕО за 
налагане на за-
дължение на 
държавите – 
членки да под-
държат минимал-
ни запаси от су-
ров нефт и/или 
нефтопродукти; 

6. Програма за 
ДР, съгласно чл. 
15 от ЗДРВВЗ,    
за периода          
2018 – 2020 г.; 

7. Тригодишна 
бюджетна прог-
ноза    2019 – 
2021 г. 
 

2.1. Обновяване 
 

декември 

 

2.1. Обновени коли-
чества стоки и мате-
риали с изтичащ срок 
на съхранение, воде-
ни на отчет като ДР, 
ВВЗ и ЗИС, с оглед 
поддържането им в 
съответствие с изис-
кванията на норма-
тивната уредба и в 
готовност за ползва-
не. 

 

За 

 ДР и ВВЗ:  
съгласно  

чл. 9 
от 

НУРОДРВВЗ  

За 

ДР и ВВЗ: 

Обновяване 
- 

4 бр. 
 

За 

ЗИС: 

48% 

За 

ЗИС: 

Обновяване 
- 

3 бр. 

2.2. Донатрупване 
на ДР, ВВЗ и ЗИС 
в рамките на ут-
върдения бюджет 
на Агенцията 
 

декември 

 

2.2. Повишена про-
центна обезпеченост 
на ДР, ВВЗ и обезпе-
ченост в брой дни на 
определените нива 
на ЗИС, ангажимент 
на ДА ДРВВЗ, в рам-
ките на бюджета на 
Агенцията. 

За 
 ДР и ВВЗ:  
съгласно чл. 

9 
от 

НУРОРВВЗ 

 

 
Съобразно 
бюджета на  
Агенцията: 

 
За  

ДР и ВВЗ: 

Увеличение  

с 0,2 %;  

За 
ЗИС: 

91% 

За  
 ЗИС: 

Увеличение: 

до 91,2% 
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3. Въвеждане в експ-
лоатация на петрол-
ните бази, техноло-
гично обновление на 
оборудването и инф-
раструктурата в бази 
по задания към из-
пълнителя по инвес-
тиционната програма; 
уточняване статута и 
привеждане в експ-
лоатационна готов-
ност на индустриални 
клонове, обслужващи 
отклоненията за жп 
коловозите до базите 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дългосрочно 
управление на 
складовите ба-
зи, с оглед   
оптимално 
съхранение на 
резервите и 
запасите  

Инвестиционна 
програма на ДА 
ДРВВЗ 2018 -
2022 г. 

Извършване на 
дейности по текущ 
и основен ремонт, 
както и ремонти 
при аварийни си-
туации в базите 
 

декември Подобряване усло-
вията за съхранение, 
поддържане, отчет и 
контрол на ДР, ВВЗ и 
ЗИС и намаляване 
разходите за съхра-
нение във външни 
съхранители. 
 

35 % 50 % 
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4. Предотвратяване и 
пресичане на дейст-
вия, насочени към 
нерегламентиран 
достъп до класифи-
цирана информация 
(КИ) 

Осигуряване на 
надеждна за-
щита на кла-
сифицираната 
информация 
(КИ), свързана 
със  стратеги-
ческата дей-
ност по управ-
ление и съхра-
нение на стоки, 
материали и 
суровини, 
представлява-
щи държавни 
резерви и во-
енновременни 
запаси в мирно 
време и при 
кризи от вое-
нен и невоенен 
характер 

1. ЗЗКИ; 

2. ППЗЗКИ; 

3. Закон за отб-
рана на въоръ-
жените сили; 

4. Закон за защи-
та при бедствия; 

5. Наредба за 
общите изисква-
ния за гарантира-
не на индустри-
алната сигурност 
(НОИГИС); 

6. Наредба за 
системата от 
мерки, способи и 
средства за фи-
зическата сигур-
ност на класифи-
цираната инфор-
мация и за усло-
вията и реда за 
тяхното изпълне-
ние  

(НСМССФКУРТИ); 

7. ПМС 31/2019 г.; 

8. ПМС 89/2012 г. 

4.1. Организиране 
и стартиране на 
процедури по реда 
на чл. 146 от 
ППЗЗКИ на служи-
телите от ЦУ за 
издаване на РДКИ, 
вкл. и такива по 
реда на чл. 95, ал. 
1 от ЗЗКИ 

постоя-
нен 

 

 

 

 

 

 

4.1. Недопускане на 
нерегламентиран 
достъп до КИ по реда 
на ЗЗКИ и ППЗЗКИ  в 
хода на изпълнение 
на служебните за-
дължения. 
 

90% 100% 

4.2. Провеждане 
на обучение на 
служителите по 
защита на КИ 

октомври 

 

 

 

4.2. Повишаване на 
квалификацията - 
знания, умения и 
опит за работа с КИ.  
  

4.3. Извършване 
на периодични 
проверки по отчет-
ността и движени-
ето на материали-
те, съдържащи КИ 
 

постоя-
нен 
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5. Поддържане на 
Агенцията във висока 
степен на готовност 
за работа във  воен-
но време и при кризи 
от военен и невоенен 
характер 
 

  
5.1. Актуализиране 
на   военновре-
менния план, пла-
на за привеждане 
в готовност за ра-
бота във военно 
време и за защита 
при    бедствия на  
Агенцията 

декември  Повишаване на 
ефективността на 
системата за оповес-
тяване състава на 
Агенцията при кризи 
от военен и невоенен 
характер. 
 

90% 100% 

5.2. Осъществява-
не на денонощно 
дежурство по ОМП 
и защита при бедс-
твия 

постоя-
нен 

 

 

5.3. Изпълнение 
плана на ДА 
ДРВВЗ във връзка 
с приетата от МС 
Национална стра-
тегия за намаля-
ване на риска от 
бедствия за пери-
ода 2018 – 2030 г. 
и пътна карта 

декември  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   /Ст. Пеев/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
    /Р. Младенов/ 
 


