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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г. 

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

Цели за 2019 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  
изпълнение 

Индикатор за  
самооценка 

1. напълно постигната цел (100%) 
2. задоволително постигната цел  

(50 и над 50%) 
3. незадоволително постигната  

цел (под 50%) 

Индикатор за 
 целево    

състояние 
 (заложен в  нача-

лото на 2019 г.) 

Индикатор  
за текущо  
състояние  

(отчетен в края 
на 2019 г.) 

1. Изменения и допълнения на 
нормативни актове, които зася-
гат дейността на ДА ДРВВЗ 

1.1. Изменение и до-
пълнение на ЗЗНН 
(Публикуване на Пор-
тала за обществени 
консултации на ЗИД на 
ЗЗНН и неговото об-
ществено обсъждане и 
внасяне в МС и др.) 

 

Изготвеният законопро-
ект за изменение и до-
пълнение на ЗЗНН е 
внесен в Народното 
събрание и е приет на 
първо четене. Предстои 
гласуването му на второ 
четене. 

100% 

 

 

 

90% задоволително постигна-
та цел  (90 %) 

 

1.2. Изготвяне на ЗИД 
на ЗДРВВЗ и предста-
вяне за обществено 
обсъждане 

Назначена е работна 
група, която е в процес 
на изготвяне на зако-
нопроект за изменение 
и допълнение на 
ЗДРВВЗ. 

 

 

 

 

100% 

 

50% 

 

задоволително постигна-
та цел (50 %) 
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Цели за 2019 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  
изпълнение 

Индикатор за  
самооценка 

1. напълно постигната цел (100%) 
2. задоволително постигната цел  

(50 и над 50%) 
3. незадоволително постигната  

цел (под 50%) 

Индикатор за 
 целево    

състояние 
 (заложен в  нача-

лото на 2019 г.) 

Индикатор  
за текущо  
състояние  

(отчетен в края 
на 2019 г.) 

2. Донатрупване и обновяване 
на държавни резерви (ДР),     
военновременни запаси (ВВЗ) и 
запаси от горива за извънредни 
ситуации (ЗИС) и поддържането 
им в непрекъсната готовност за 
ползване, съгласно нормативна-
та уредба 

 

Обновяване и  донат-
рупване на ДР, ВВЗ и 
ЗИС в рамките на    
утвърдения бюджет на 
Агенцията 

 

Обновени количества 
стоки и материали с из-
тичащ срок на съхране-
ние, водени на отчет 
като ДР, ВВЗ и ЗИС, с 
оглед поддържането им 
в съответствие с изиск-
ванията на нормативна-
та уредба и готовност 
за ползване. Повишена 
процентна обезпече-
ност на ДР, ВВЗ и обез-
печеност в брой дни на 
определените нива на 
ЗИС, ангажимент на ДА 
ДРВВЗ, в рамките на 
бюджета на Агенцията. 

Обновяване 
на ДР и ВВЗ 

1 бр. 

Обновени 
ДР и ВВЗ 

2 бр. 

напълно постигната цел 
(100%)  

Обновяване 
на ЗИС 

2 бр. 

Обновяване 
на ЗИС 

2 бр. 

Обновени 48% ЗИС 

За ДР и ВВЗ 

Увеличение с 
0,2 %,  

(съобразно 
бюджета на 
Агенцията) 

За ДР и ВВЗ 

Увеличение 
с 29 % 

 

 

100% 

За ЗИС 

Увеличение с 
89,2% 

(съобразно 
бюджета на 
Агенцията) 

За ЗИС 

Увеличение 
с 91 % 

 

100% 

3. Въвеждане в експлоатация на 
петролните бази, технологично 
обновление на оборудването и 
инфраструктурата в бази по за-
дания към изпълнителя по ин-
вестиционната програма: уточня-
ване статута и привеждане в екс-
плоатационна готовност на ин-
дустриални клонове, обслужва-
щи отклоненията за жп коловози-
те до базите   

Извършване на дей-
ности по текущ и осно-
вен ремонт, както и 
ремонти при аварийни 
ситуации в базите 

 

Подобряване условията 
за съхранение, поддър-
жане, отчет и контрол 
на ДР, ВВЗ и ЗИС и на-
маляване разходите за 
съхранение във външни 
съхранители. 

 

35% 35% напълно постигната цел 
(100%) 
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Цели за 2019 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  
изпълнение 

Индикатор за  
самооценка 

1. напълно постигната цел (100%) 
2. задоволително постигната цел  

(50 и над 50%) 
3. незадоволително постигната  

цел (под 50%) 

Индикатор за 
 целево    

състояние 
 (заложен в  нача-

лото на 2019 г.) 

Индикатор  
за текущо  
състояние  

(отчетен в края 
на 2019 г.) 

4. Осигуряване на защита на 
класифицираната информация 
(КИ) и стратегическата дейност 
по управление и съхранение на 
стоки, материали и суровини, 
представляващи държавни ре-
зерви и военновременни запаси 

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

Недопускане на нерег-
ламентиран достъп до 
КИ и спазване изисква-
нията на ЗЗКИ и 
ППЗЗКИ. 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
    

напълно постигната цел 
(100%) 

 
 
 

4.2. Провеждане на 
обучение на служите-
лите по защита на КИ 

Придобиване на по-
високи знания и умения 
за работа с КИ 

 

5. Да се осигури пълноценно 
функциониране на ЗВО  

 

5.1. Провеждане на 
конкурси за попълване 
състава на ЗВО 

Проведени са два кон-
курса – за ГВО и за ВО. 
Длъжността ГВО е зае-
та. Спечелилият кон-
курса за ВО се отказа. 

100% 60% задоволително постигна-
та цел (60%) 

 5.2. Допълнителна 
дейност, осигуряваща 
пълноценно функцио-
ниране на ЗВО. Учас-
тие в актуализирането 
на риск-регистъра на 
Агенцията (РР). 

 

При изготвянето на РР 
предоставихме консул-
тации на дирекциите, 
които потърсиха мне-
ние. 

70% 

 

100% напълно постигната цел  

(100%) 
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Цели за 2019 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  
изпълнение 

Индикатор за  
самооценка 

1. напълно постигната цел (100%) 
2. задоволително постигната цел  

(50 и над 50%) 
3. незадоволително постигната  

цел (под 50%) 

Индикатор за 
 целево    

състояние 
 (заложен в  нача-

лото на 2019 г.) 

Индикатор  
за текущо  
състояние  

(отчетен в края 
на 2019 г.) 

 5.3. Изготвяне на нов 
Наръчник за СФУК в 
ДА ДРВВЗ 

Изпълнени са два    
непланирани ОАК за из-
готвянето на актуализи-
ран Наръчник за СФУК  
и актуализиране на ВП 
за ПКЗ в ДА ДРВВЗ  

100% 100%  напълно постигната цел  

(100%) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   /Ст. Пеев/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
    /Р. Младенов/ 
 

 

 

 

 

 

 


