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Резюме: Крайъгълен камък за правилното прилагане на Интегрираната система за управление 

на ресурсите за отбрана е методологията за отчет на изпълнението на отбранителните програми, 
която включва два компонента: отчет на постигнатите резултати и изразходваните ресурси, както и 
съответствието им с резултатите. Това е и методологията за отчитане на ефективността от 
изпълнението на отбранителните програми – до каква степен се изпълняват планираните цели при 
сравнение на реално постигнатите и планираните резултати. Оценката на ефективността при 
изпълнението на програмите се извършва на базата на балансираната система от показатели за 
ефективност и изпълнение на отбранителни програми в Министерството на отбраната и анализа на 
изпълнението на планираните цели за всяка отбранителна програма, както и отбранителните 
способности, които се изграждат или поддържат чрез програмата.  

Процесите на планиране, поставяне на цели, разпределение на ресурсите и инициативите, 
бюджетиране играят важна роля при превръщането на амбициозните стратегически цели в реалност. 
Поставянето на дългосрочни цели за стратегическите показатели за измерване, ориентирането на 
стратегически инициативи и значителни ресурси към тяхното постигане, детайлното представяне на 
краткосрочни ориентири по пътя към стратегическата цел водят до ангажираност и отчетност на 
мениджърите за постигане на организационната визия. 

Ключови думи: отбранителни програми, секторни политики, отбранителни способности, 
планиране и управление, ресурси за отбрана, бюджетиране, финансово управление и контрол, 
изпълнение и отчет, показатели за изпълнение, стандарти за изпълнение, ефективност, балансирана 
система от показатели, показатели за ефективност, показатели за полза и ефект, стратегически 
инициативи, програмен подход, добри управленски практики. 
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Abstract: Methodology for reporting defence programmes execution that comprises two components: 

reports of achieved results and corresponding defence expenditures is the milestone for adequate and right 
implementation of the Integrated Defence Resource Management System. This presents the methodology for 
reporting effectiveness of defence programmes execution and estimates the degree of planned goals execution 
while comparing really achieved and planned results. Evaluation of the effectiveness of defence programmes 
execution is based on the Balanced scored card (effectiveness and performance criteria) and analysis of 
achieved defence programmes goals and defence capabilities built through defence programmes execution. 

The processes of planning, setting goals, allocation of resources and initiatives, budgets play 
important role in transformation of high and ambitious goals in reality. Setting long term goals for strategic 
criteria for measurement, directing strategic initiatives and significant resources for their achievement and 
detail presentation of short term reference points toward strategic goal lead to commitment and accountability 
of managers, in order to achieve the vision of the organization. 
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