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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ 

БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 

ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г. 

 
 

 

 

I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

I.1. Описание на приходите 

За 2020 г. не са планирани приходи по бюджета на Администрация на президента. 

В таблицата по-долу са представени постъпилите приходи към 30.06.2020 г., които са 

основно от отдадени под наем ведомствени апартаменти на служители на администрацията. 

 

Приложение № 1  

Отчет на приходите по бюджета на Администрация на президента към 
30.06.2020 г. 

ПРИХОДИ 

(в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

Общо приходи: 0 0 10 427 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи       

Приходи и доходи от собственост     10 723 

Държавни такси       

Глоби, санкции и наказателни лихви       

Приходи от концесии       

Други     -296 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми       

 

Към 30.06.2020 г. са администрирани приходи общо в размер на 10 427 лв., както следва: 

§24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ са в размер на / - / 48 

лв., представляващи материали за фризьорски услуги. 
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§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ са реализирани приходи в размер на 10 732 лв. 

от отдадени под наем ведомствени апартаменти на служители на администрацията. 

§36-00 „Други неданъчни приходи“ включват реализирани курсови разлики от валутни 

операции в размер на 74 лв. 

§37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия“ е 

внесен данък върху приходите от стопанска дейност в размер на  / -/ 322 лв.  

Приходите от наемите на ведомствените апартаменти не се ползват от Администрация на 

президента, в края на годината служебно се внасят от БНБ в държавния бюджет. 

 

I.2. Описание на разходите 

В таблиците по-долу са представени разходите по функционални области и бюджетни 

програми, в т. ч.  и класифицирани по ведомствени и администрирани разходни параграфи. 

Във ведомствените разходи по бюджета на Администрация на президента са отчетени 

средства за персонал ( заплати, възнаграждения и осигурителни вноски ),  средства за издръжка на 

администрацията и ведомствени капиталови разходи. 

 

Приложение № 2а 

Отчет на разходите по бюджета на Администрация на президента по 

области на политики/функционални области и бюджетни програми 

към 30.06.2020 г. 

Класификационен 

код* 

РАЗХОДИ  

(в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

  Общо разходи по бюджета на ПРБ 8 126 500 8 126 500 2 613 028 

0200.01.00 

Функционална област  

"Осъществявяне на конституционните 

правомощия на президента на 

Република България" 8 126 500 8 126 500 2 613 028 

0200.01.01 

Бюджетна програма : "Подпомагане 

и осигуряване дейността на президента 

и вицепрезидента на Република 

България при изпълнение на 

конституционните и законовите им 

правомощия" 8 126 500 8 126 500 2 613 028 
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Общо извършените разходи по бюджета на Администрация на президента към 30.06.2020 

г. са в размер на  2 613 028 лв., при одобрен годишен план  8 126 500 лв. Изпълнението е  

32,15  % от средствата по уточнения план. 

Разходите за персонал са в размер на 2 232 100 лв., които включват заплатите и 

възнагражденията на персонала, нает по трудови правоотношения, вкл. на щатен персонал, на 

сътрудниците на президентите през периода 1990 г. – 2016 г., на президент и вицепрезидент, други 

възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя. 

Разходите по § 02-01 „За нещатен персонал нает по трудови правоотношения“ са в размер 

на  145 192 лв. при годишен план 309 700 лв., от които разходите за извънщатния персонал са в 

размер на 55 930 лв. Средствата, изплатени за президентите в периода 1990 г – 2016 г., са в размер 

на 89 262 лв. 

Разходите по § 02-02 „Други възнаграждения на персонала по извънтрудови 

правоотношения“ са в размер на 11 430 лв., при годишен план от 65 000 лв. 

По § 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждение“ са изплатени 4 291 лв., за 

обезщетение за напуснали служители. 

Общо за „Други възнаграждения и плащания за персонала“ са изразходвани средства в 

размер на 228 243 лв. при годишен план 492 700 лв. 

За § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ са платени общо 316 523 

лв., от които осигурителни вноски за ДОО 198 173 лв., здравно-осигурителни вноски  

83 094 лв., вноски за допълнително задължително осигуряване 35 255 лв. 

Разходите за издръжка включват материали, вода, горива и енергия, разходи за външни 

услуги, в т. ч. по сключени договори за доставки и услуги, в т. ч. за канцеларски материали; тонери 

и консумативи; печатни материали; ордени и медали; протоколни подаръци и цветя; посрещане на 

гости; сграден фонд; за поддръжка са софтуер и хардуер; резервни части; офис обзавеждане; други 

материали, необходими за осигуряване на нормалния процес на работа в администрацията; 

разходи за транспортни, телекомуникационни и пощенски услуги; абонамент за вестници и 

списания; за квалификация и преквалификация на персонала; текущи ремонти; краткосрочни 

командировки в чужбина; командировки в страната и др. разходи, свързани с дейността на 

Администрация на президента. Най-съществен е делът на разходите за краткосрочни 

командировки в чужбина, включващи изпълнението на външнополитическата програма на 

президента  и вицепрезидента на страната. Разходите включват изпълнени полети с Авиоотряд 28, 

закупуване на самолетни билети, дневни, квартирни. Съществени са и разходите за посрещане на 

гости, вкл. организиране на официални и работни закуски, обяди и вечери, организиране на 

коктейли и приеми, нощувки, протоколни подаръци при осъществяване на официални и работни 
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посещения в страната на чужди държавни глави и придружаващи делегации. Включени са и 

разходите за данък сгради, застраховки при осъществените пътувания в чужбина, разходи за глоби, 

неустойки наказателни лихви и съдебни обезщетения.  

Текущите разходи, извършени към 30.06.2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ са в размер на  

363 408 лв. 

По § 19-00 „Платени данъци, такси и адм. санкции“ е разходвана сумата от 47 283 лв., за 

изплащане на данък сгради и такса смет на ведомствени жилища и административната сграда. 

Средствата за капиталови разходи на Администрация на президента за 2020 г. са в размер 

на 200 000 лв. Към 30.06.2020 г. са разходвани 17 520 лв., както следва: 

 - 7 920 лв. за закупуване на термокамера за контрол на достъпа, с оглед осигуряване на 

защитни мерки при влизане на външни лица в сградата на Администрация на президента, предвид 

неразпространение на  COVID-19; 

 - 9 600 лв. за изработване на интернет страница. 

В левовата сметка за чужди средства на Администрация на президента в Централно 

управление на БНБ се съхраняват гаранции за участие в проведени процедури по Закона за 

обществените поръчки. Салдото по тази сметка към 30.06.2020 г. е в размер на 4 438 лв. 

 

Администрация на президента не води и не отчита администрирани разходни параграфи по 

бюджета на администрацията, администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС. 
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Код*

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

 

на Администрация на президента на Република 

България

(в лева) 

Общо 

разходи

По 

бюджета 

на ПРБ

По други 

бюджети и 

сметки за 

средства 

от ЕС

Общо 

ведомствени

По 

бюджета 

на ПРБ

По други 

бюджети и 

сметки за 

средства 

от ЕС

Общо 

администр

ирани

По 

бюджета 

на ПРБ

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

Общо разходи 2 613 028 2 613 028 0 2 613 028 2 613 028 0 0 0 0

0200.01.00

Функционална област "Осъществявяне на 

конституционните правомощия тна президента на 

Република България" 2 613 028 2 613 028 0 2 613 028 2 613 028 0 0 0 0

0200.01.01

Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване 

дейността  на президента и вицепрезидента на 

Република България  при изпълнение на 

конституционните и законовите им правомощия". 2 613 028 2 613 028 0 2 613 028 2 613 028 0 0 0 0

Отчет на Администрация на президента на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области към 

30.06.2020 г.

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи

Приложение 2 б
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Приложение № 3 

 
 

Разходи, свързани с предприети мерки за неразпространение на COVID-19 в 

сградата и служителите на Администрация на президента. 

В Администрация на президента се предприеха необходимите мерки и действия 

за неразпространението на COVID-19, в условията на въведеното извънредно 

положение. 

Към 30.06.2020 г. са разходвани 12 610 лв., от които: 

 - за осигуряване на безопасен достъп на служители и външни лица в сградата на 

Администрация на президента – 8 091 лв. за закупуване на термокамера, безконтактен 

инфраред термометър и за поставяне на предпазна преграда; 

 - за осигуряване на лични предпазни средства на служители, във връзка с 

изпълнение на служебните им задължения – 3 043 лв. за закупуване на антибактериални 

препарати, ръкавици и предпазни маски; 

 - за дезинфекция, основно и текущи почиствания на работни, представителни и 

др. помещения, в сградата на Администрация на президента – 1 476 лв. за 

дезинфекциращи и почистващи средства. 

 

Разходите по офисите на президентите. 

Към 30.06.2020 г. извършените разходи съгласно чл. 5, ал. 1, т.2  от Закона за 

някои права на лицата, които са били президенти на Република България, са както 

следва: 

- офис президент Георги Първанов – 4 819 лв.; 

- офис президент Петър Стоянов – 9 840 лв.; 

- офис президент Георги Първанов – 7 473 лв. 

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет

(в лева)
Закон

Уточнен 

план
Отчет

Общо консолидирани разходи: 8 126 500 8 126 500 2 613 028

Общо финансиране: 8 126 500 8 126 500 2 613 028

   От бюджета на ПРБ 8 126 500 8 126 500 2 613 028

   От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

Централен бюджет, в т.ч.:

     Държавни инвестиционни заеми

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)      

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма

Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани 

разходи по бюджета на ПРБ

Финансиране на консолидираните разходи на Администрация на президента към 30.06.2020 г.
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II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

През първото полугодие на 2020 г. в организационната структура и числеността 

на персонала на административната структура на Администрация на президента няма 

настъпили промени.  

 

III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА 

 

Извършени корекции по бюджета на Администрация на президента към 

30.06.2020 г., са както следва: 

Предоставените трансфери на Авиоотряд 28 съгласно направени заявки от 

Администрация на президента и изпълнени полети в размер на 90 104 лв.  

Приложение № 4 

 

 

На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 3 от ПМС 

№ 38/ 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. е извършена 

корекция, с която се намаляват разходите и бюджетните взаимоотношения с 90 104 лв. 

Корекциите са отразени по бюджета на Администрация на президента, като 

максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 

г. и максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. са намалени със сумата от 90 104 лв. 

№ по 

ред

Наименование 

на акта

Нормативно 

основание
Мотиви

Наименование на 

бюджетните програми

Ефект върху 

бюджета 

(увеличение / 

намаление на 

разходите по 

програми)

Влияние върху 

показателите за 

изпълнение

1 Корекция от МФ
чл. 110, ал. 4 от 

ЗПФ

Извършени полети 

от Авиоотряд 28

 "Подпомагане и 

осигуряване дейността на 

президента и 

вицепрезидента на 

Република България при 

изпълнение на 

конституционните и 

законовите им правомощия"

-90 104

 Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета на Администрация на 

президента
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IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОБЛАСТ 

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ 

Описание на степента на изпълнението на заложените цели, допринасящи 

за нейното постигане. Степен на достигане на очакваните резултати, относими към 

функционалната област. 

Настоящата 2020 г. е четвърта година от петгодишния мандат на президента на 

Република България.  

В Администрация на президента е изграден и функционира необходимия 

капацитет за осъществяване на функциите,  свързани с изпълнение на мандата на 

президента и вицепрезидента на Република България. 

Не се предвиждат структурни и/или функционални промени до края на 2021 г. 
 

Функционалната област обхваща осъществяване на държавната власт в кръга на 

правомощия, определени от Конституцията на Република България (КРБ). Президентът 

олицетворява единството на нацията и представлява Република България в 

международните отношения. 

Очакваните резултати във функционалната област в изпълнение на 

конституционните правомощия на президента на Република България и са свързани с: 

- насрочени избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление, 

произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното 

събрание; 

- отправени обръщения към народа и Народното събрание; 

- сключени международни договори в случаите, определени със закон; 

- обнародвани закони; 

- утвърдени промени на границите и центровете на административно-

териториалните единици по предложение на Министерския съвет; 

-назначени и освободени от длъжност ръководителите на дипломатическите 

представителства и постоянните представители на Република България при 

международни организации по предложение на Министерския съвет; 

- приети акредитивни и отзователни писма на чуждестранните дипломатически 

представители в страната; 

- назначени и освободени от длъжност и други държавни служители, определени 

със закон; 
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- дадено и възстановено българско гражданство и освобождаване и лишаване от 

него; 

- предоставено убежище; 

-  упражнено право на помилване; 

-  опрощаване на  несъбираеми държавни вземания; 

- наименуване на обекти с национално значение и населени места; 

- назначаване и освобождаване на висшия команден състав на въоръжените сили 

и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет. 

- проведени  Консултативни съвети за национална сигурност,  

- награждаване с ордени и медали; 

 

През отчетния период в изпълнение на конституционните си правомощия са 

издадени от президента и вицепрезидента общо 227 бр. укази, както следва:  

- 26 бр. укази за насрочване на избори за органи на местно самоуправление ( чл. 

98,т.1 от КРБ ); 

- 46 бр. укази за обнародване на закони ( чл. 98,т.4 от КРБ ); 

- 19 бр. укази за назначаване и освобождаване от длъжност ръководителите на 

дипломатически представителства и постоянните представители на Република 

България при международни организации по предложение на Министерския съвет ( чл. 

98,т.6 от КРБ ), от които назначени 9 бр. и освободени 10 бр.; 

- 3 бр. укази за назначаване и освобождаване от длъжност и други държавни 

служители, определени със закон ( чл. 98,т.7 от КРБ ); 

- 14 бр. укази за награждаване с ордени и медали ( чл. 98,т.8 от КРБ ); 

- 101 бр. укази за даване и възстановяване българско гражданство и 

освобождаване и лишаване от него ( чл. 98,т.9 от КРБ ); 

- 1 бр. указ за упражнено право на помилване ( чл. 98,т.11 от КРБ ); 

- 2 бр. укази за опрощаване на несъбираеми държавни вземания ( чл. 98,т.12 от 

КРБ ); 

- 5 бр. укази за назначаване и освобождаване на висшия команден състав на 

въоръжените сили и удостоява с висши военни звания ( чл. 100, ал. 2 от КРБ ); 

- 2 бр. укази за връщане на закон в Народното събрание за ново обсъждане  

( чл. 101, ал. 1 от КРБ ); 

- 1 бр. указ за обнародване на повторно приет от Народното събрание закон  

( чл. 101, ал. 3 от КРБ ); 
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- 7 бр. укази, свързани с определяне организацията и реда на дейност на службите 

към Президентството и назначаване на персонал ( чл. 102, ал. 3, т. 5 от КРБ ). 

На 09.01.2020 г. се проведе Консултативен съвет за национална сигурност на 

тема „Възможни рискове и заплахи за националната сигурност в контекстна на 

усложнената среда на сигурност в Близкия изток.“ 

През отчетния период президентът на Република България г-н Румен Радев 

нееднократно се е възползвал от правото си на обръщение към народа, давал е 

изявления, поздравления и приветствия, изразявал е позиции. 

От страна на Администрация на президента са били своевременно и напълно 

обезпечени организационно, логистично и финансово дейностите на президента и 

вицепрезидента за изпълнение на правомощията им по Конституцията на Република 

България. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията е публична и съдържа издадени укази, обръщения и послания към 

народа и Народното събрание. Изявления при дадени пресконференции. Публични 

изяви при посещения в страната и чужбина, в т. ч. при участие в различни мероприятия, 

конференции, кръгли маси, патронаж, събития и др. 

Източници на информация са Държавен вестник и сайта на Администрация на 

президента. 

Отговорност за изпълнението на целите във функционалната област 

Администрация на президента 
 

Настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период. 

Няма настъпили промени в нормативната уредба през шестмесечието на 2020 г., 

които да имат отношение към изпълнението на конституционните правомощия на 

президента и вицепрезидента на Република България. 

 

V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 

„ПОДПОМАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕЗИДЕНТА И 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОНСТИТУЦИОННИТЕ И ЗАКОНОВИТЕ ИМ ПРАВОМОЩИЯ” 

Цели на бюджетната програма 

Пълноценно и своевременно осигуряване на всички дейности, необходими за 

изпълнението на конституционните и законови правомощия на президента и 

вицепрезидента на Република България, в т.ч.: 
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- защита и реализация на националните интереси на Република България, чрез 

активно участие в международните отношения; 

- устойчиво развитие на българската нация и държава; 

- защита на националната сигурност и териториалната цялост на Република 

България - президентът върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република 

България. 

Отчет за изпълнението на целите по бюджетната програма 

В Администрация на президента е изграден и функционира необходимия 

капацитет за подпомагане и осигуряване на дейностите,  свързани с изпълнение на 

бюджетната програма. 

Основен фактор, оказал и оказващ сериозно влияние върху изпълнението на 

програмата е въведеното извънредно положение през първата половина на годината, с 

оглед неразпространение на пандемията от COVID-19. Това обстоятелство наложи 

сериозни промени в начина на работа на Администрация на президента, в т. ч. 

планиране и осъществяване на показателите за изпълнение по бюджетната програма. 

Кризата с COVID-19 оказа влияние на всички предвидени показатели, планирани като 

действия и мероприятия, както в рамките на сградата на Президентството, така и в 

страната, и особено в чужбина: 

- отлагане и отменяне на мероприятия и събития по международната програма 

на президента и вицепрезидента на Република България, включваща както официални 

и работни посещения в чужбина, така и посещения на чужди държавни глави в 

България; 

 -  отлагане и отменяне на посещения и пътувания в страната; 

 - отменяне на мероприятия в София и страната – напр. отмениха се  ежегодния 

прием по случай националния празник на страната на 3 март т. г., както и приема по 

случай 24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост; 

- намаляване на планираните разходи за представителни цели; 

- отлагане на планирани основни и текущи ремонти тази година, като се 

обезпечават само неотложните и евентуално възникнали аварийни ремонти. 

 

Организиране на посещения на президента и вицепрезидента в страната: 

Постигнатата степен на изпълнение на заложената целева стойност бе 

значително ограничена предвид въведеното извънредно положение в страната и 

наложените мерки за неразпространение на COVID-19. През отчетния период бяха 
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обезпечени, организирани и осъществени 34 бр. посещения на президента и 

вицепрезидента в страната. Основните от тях са: 

- 06 януари 2020 г.  вицепрезидентът посети  гр. Калофер по повод отбелязване 

на 172 години от рождението на поета и революционера Христо Ботев; 

- 28 януари 2020 г. президентът посети гр. Разград, по повод празник на града и 

142 г. от освобождението на Разград; 

- 29 януари 2020 г. президентът посети  гр. Габрово и изнесе лекция в Технически 

университет; 

- 14 януари 2020 г. президентът посети гр. Белово, по повод празника на града и 

142 г. от освобождението на Белово; 

- 08 февруари 2020 г. вицепрезидентът посети гр. Белица, по повод традиционен 

зимен празник „Белица-Семково 2020“; 

- 14 февруари 2020 г. президентът посети гр. Ивайловград и с. Свирачи, по повод 

отбелязване празника на града, на лозарите и винопроизводителите; 

- 14 февруари 2020 г. вицепрезидентът посети с. Славовица, общ. Септември, 

обл. Пазарджик, по повод честване Деня на лозаря и празника на св. Трифон Зарезан; 

 - 19, 20 февруари 2020 г. президентът посети гр. Русе, по повод празника на 

града, посещение в училище СУ “Йордан Йовков“, среща с представители на Младежки 

парламент – Русе; 

- 20 февруари 2020 г. – вицепрезидентът посети гр. Калофер, по повод 

инициатива за постоянна експозиция, посветена на Христо Ботев, в украинското село 

Задунаевка; 

- 27 февруари 2020 г. – вицепрезидентът посети гр. Тутракан – във връзка с 

инициативата „Посланик за един ден“, организирана за трета поредна година от 

посолството на Великобритания в България;  

- 03 март 2020 г. - президентът бе на връх Шипка, по повод националния празник 

на Република България и 142 г. от Освобождението на България; 

 - 10 март 2020 г. президентът посети гр. Пловдив – отбелязване 77 години от 

спасението на българските евреи, посещение в Професионална гимназия по хранителни 

технологии и техника; 

- 12 март 2020 г. президентът посети гр. Плевен, среща с кмета, здравните власти 

и предприятие за организираните безопасни условия на труд; 

- 31 март 2020 г. – президентът посети гр. Благоевград, държавният глава участва 

в заседание на Оперативния кризисен щаб в града и се запозна на място с предприетите 
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мерки за защита на здравето на гражданите и доставки на храни и лекарства за 

нуждаещите се; 

- 14 април 2020 г. президентът посети гр. Трявна, в предприятие, специализирано 

в производството на отбранителна продукция край град Трявна. Президентът се срещна 

с ръководството на предприятието и ще се запознае на място с производствения процес; 

 - 19 май 2020 г. – президентът посети гр. Елин Пелин, във фирма „Нобел 

Интернешънъл“ иновативна компания, специализирана в производството на соларни 

технологии; 

- 27 май 2020 г.  президентът посети гр. Садово и с. Катуница, държавният глава 

посети Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово. 

Президентът се запозна на място с процеса по съхранение на семена и лабораториите на 

института; 

- 02 юни президентът посети гр.  Калофер, община Калояново, с. Житница по 

повод честване на подвига на Христо Ботев и геройски загиналите за свободата на 

България в Калофер и обсъждане децентрализация на общините, социално-

икономически последици след отменяне на извънредното положение във връзка с 

епидемията от COVID 19 на територията на община Калояново; 

- 09, 10 юни 2020 г. президентът посети общини Генерал Тошево, Балчик и 

Шабла – слово на паметника на загиналите пилоти „Крилото“, визита в „Добруджански 

земеделски институт“. 

- 18,19 юни, президентът посети общини Перник, Кресна, Сандански и Петрич, 

Роженския манастир, античен град Хераклея Синтика. 

 - 26, 27 юни 2020 г., президентът посети Нови Пазар, Плиска, Каспичан, Шумен 

и с. Мадара, както и Мадарския конник. 

- 29 юни 2020 г.  президентът посети гр. Козлодуй, гр. Белоградчик по покана на 

кмета, посещение в АЕЦ „Козлодуй“. 

 

Организиране на официални и работни посещения в чужбина 

Постигнатата степен на изпълнение на заложената целева стойност е значително 

по-ниска спрямо планираните цели по международната програма на президента и 

вицепрезидента. Предвид пандемията от COVID 19 бяха отменени и отложени за 

втората половина на годината редица официални и работни посещения. До м. март 2020 

г. бяха осъществени следните посещения: 
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1. Период 21-24.01.2020 г., посещение в държавата Израел, гр. Ерусалим и гр. 

Тел Авив 

Проведени бяха срещи на най-високо равнище с държавното ръководство на 

Израел. Организирани бяха посещения във фирми, с цел проучване възможностите за 

взаимодействие с техни български партньори. 

Република  България взе участие в най-големия световен форум, посветен на 

възпоменанието за Холокоста, с признание за уникалната роля на нашата страна по 

време на Втората световна война. 

 

2. Период 05-06.03.2020 г., държавно посещение в Република Албания. 

Организирани и осъществени бяха срещи с президента, председателя на 

Парламента и министър-председателя на Република Албания. България потвърди, че е 

най-големият поддръжник на европейската интеграция на Албания. Беше подчертана 

важността от защита на правата на националните малцинства и в частност на 

българското национално малцинство. Потвърдено бе възходящото развитие на българо-

албанските отношения в области от взаимен интерес. Беше постигнато взаимно 

съгласие за увеличаване на двустранния стокообмен и на инвестициите и развиване на 

сътрудничеството във всички сфери от взаимен интерес. 

Приемане на чужди държавни глави и гости в Република България 

Постигнатата степен на изпълнение на заложената целева стойност бе силно 

повлияна от пандемията от COVID 19 в световен мащаб. Бяха отменени и отложени за 

втората половина на годината редица официални и работни посещения на чужди 

държавни глави в страната. В периода 24-26.02.2020 г. се състоя официално посещение 

на Президента на Република Кипър. 

Бяха обсъдени редица въпроси от взаимен интерес, свързани снергийната 

диверсификация в Югоизточна Европа и приобщаване на България към съвместните 

проекти на Израел, Кипър и Гърция за бъдещи доставки на природен газ от Източно 

Средиземно море за Европа. 

Обсъдена бе и многогодишната финансова рамка на Европейския съюз трябва да 

отразява амбициите за единна и дееспособна Европа. Необходими са ефективна 

кохезионна и селскостопанска политика, за да се постигне реално икономическо и 

социално сближаване на страните в ЕС. 
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Перспективите за последващо задълбочаване на икономическото и търговско 

партньорство между България и Кипър бяха сред темите на срещата на двамата 

президенти. 

По време на срещата двамата държавни глави потвърдиха подкрепата си за 

европейската перспектива за страните от Западните Балкани, което има  ключово 

значение за стабилността и сигурността не само на Югоизточна Европа, а и на 

Европейския съюз.  

Обща беше и позицията за необходимостта от по-ефективна миграционна 

политика на ЕС и оказване на подкрепа за страните по външните за съюза граници. 

Организиране и осигуряване провеждането на мероприятия в сградата на 

Администрация на президента 

Постигнатата степен на изпълнение на заложената целева стойност бе силно 

повлияно от въведеното извънредно положение и необходимите мерки за 

неразпространение на COVID-19. Обезпечаването на дейностите в сградата на 

Администрация на президента наложи въвеждане на ограничения, което доведе до 

отпадане на голяма част от планираните мероприятия, част от тях бяха преместени и се 

организираха извън сградата, при осигуряване на подходящи условия за това. Част от 

мероприятията бяха технически осигурени и организирани посредством провеждане на 

видеоконферентна връзка и видео сесии. Пример в това отношение е участието на 

президента Румен Радев в събитие на високо ниво на ООН за финансовите аспекти 

на развитие в ерата на COVID-19 и след това. 

Събитието се проведе по покана на генералния секретар на ООН Антониу 

Гутериш. Президентът Румен Радев представи България в събитието на тема 

„Финансиране на развитието в епохата на COVID-19 и отвъд“. Видеоконферентната 

сесия бе организирана от генералния секретар на ООН, министър-председателите на 

Канада Джъстин Трюдо и на Ямайка Андрю Холнес. Целта бе да се обединят усилията 

на държавните и правителствени ръководители, както и на представители на 

международни организации чрез насърчаването на дискусия за предизвикателствата, 

произтичащи от кризата с COVID-19 и необходимостта от рационални финансови 

политики. 

Организиране, осигуряване и провеждане на мероприятия в страната 

Постигнатата степен на изпълнение на заложената целева стойност бе отново 

ограничена и в зависимост от ситуацията, свързана с COVID-19 в страната. 

Основни мероприятия, които бяха организирани в този период: 
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Традиционния прием на посланиците в Република България, в началото на 2020 

г. 

Кръгла маса в Дом 2, Бояна, зала „Триадица“. Експертна дискусия „Социални и 

икономически измерения на кризата COVID-19. Европейският опит и България“, която 

се проведе под егидата на държавния глава на 15 май.  

Мероприятие на президента  в Дом 2, Бояна, зала Триадица. Представяне на уеб 

платформата на Националната инициатива „Спортувай с президента“, която 

държавният глава Румен Радев обяви за насърчаване на физическата активност и спорта 

сред децата и младите хора в България. 

Организиране на посещения и мероприятия в страната на президента в 

качеството на върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република 

България 

Основните проведени мероприятия през този период са свързани с: 

- празничен водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската 

армия; 

- тържествено откриване на Висшето военно-въздушно училище „Георги 

Бенковски“ в Долна Митрополия; 

- посещение на президента в Авиобаза Граф Игнатиево, в изпълнение на 

програмата на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили за срещи с личния 

състав в различни формирования на Българската армия; 

- 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия; 

- участие на президента в Деня за високопоставени гости по време на Деня за 

медийното отразяване на съвместните бойни стрелби „Шабла 2020“. 

Връчване на акредитивни и отзователни писма на чуждестранните 

дипломатически представители в страната 

На 30.01.2020 г. на церемония бяха връчени акредитивните писма на 

новоназначените посланици на Египет, Парагвай, Того, Турция. 

Награждаване с ордени и медали 

Орден „Мадарски конник“ първа степен – г-н Моайад Фатхала Елдади 

Орден „Стара планина“ първа степен – г-н Кирил Кирилов Маричков 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие – проф. Христо Христов Беларев 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие – г-н Симеон Димитров Спиридонов 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие – проф. д-р Венко Митков Алексендров 
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Орден „Мадарски конник“ първа степен – г-н Штефан Горда 

Орден „Мадарски конник“ първа степен – проф. Соня Рув-Увалиева 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ втора степен – проф. Владимир Спасов Гетов 

Орден „Мадарски конник“ първа степен – г-жа Сри Астари Расджид 

Невръчени ордени и медали с укази в периода 01 януари – 20 юни 2020 г – общо 

5 бр. 

Връчени 25 бр. почетни знаци на президента и 2 бр. плакети „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

Приложение №6 

Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми 

 

0200.01.01 Бюджетна програма „Подпомагане и 

осигуряване дейността на президента и 

вицепрезидента на Република България при 

изпълнение на конституционните и законовите 

им правомощия” 

 (класификационен код и наименование на 

бюджетната програма) 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет 

към 

30.06.2020 

г. 

Показатели за изпълнение 

1. Организиране посещения в страната Брой 70 34 

2 Организиране на официални и работни посещения 

в чужбина 

Брой 20 2 

3. Приемане на чужди държавни глави и гости в 

Република България 

Брой 10 1 

4. Организиране и осигуряване провеждането на 

мероприятия в сградата на Администрация на 

президента 

Брой 30 7 

5. Организиране, осигуряване и провеждане на 

мероприятия в страната 

Брой 12 5 

6. Организиране на посещения и мероприятия в 

страната на президента в качеството на върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили на Република 

България 

Брой 30 6 

7. Връчване на акредитивни и отзователни писма на 

чуждестранните дипломатически представители в 

страната  

Брой 30 5 

8. Награждаване с ордени и медали Брой 40 14 
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Приложение № 7 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Администрация на президента. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Администрация на президента. 

         / П / 

 ………………………… 

           ДИМИТЪР СТОЯНОВ 

       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

               НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

№

0200.01.01 Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване 

дейността на президента и вицепрезидента на Република България 

при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия"

(в лева)

Закон Уточнен план Отчет

І. Общо ведомствени разходи: 8 126 500 8 126 500 2 613 028

    Персонал 5 494 500 5 494 500 2 232 100

    Издръжка 2 432 000 2 432 000 363 408

    Капиталови разходи 200 000 200 000 17 520

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 8 126 500 8 126 500 2 613 028

    Персонал 5 494 500 5 494 500 2 232 100

    Издръжка 2 432 000 2 432 000 363 408

    Капиталови разходи 200 000 200 000 17 520

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 

    Персонал 0 0 0

    Издръжка 0 0 0

    Капиталови разходи 0 0 0

 От тях за: * 0 0 0

 2.1 1..................................... 0 0 0

 2.2 2.................................... 0 0 0

 Администрирани разходни показатели ** 0 0 0

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета 

 1..................................... 0 0 0

 

2. ...................................

(вкл. новосъздадени администрирани разходни параграфи в резултат на 

приет акт по чл. 74 от ЗДБРБ за 2020 г.) 0 0 0

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

 1.................................... 0 0 0

 2.................................... 0 0 0

 Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 0 0 0

  

 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 8 126 500 8 126 500 2 613 028

  

 Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 8 126 500 8 126 500 2 613 028

 Численост на щатния персонал 160 160 138

 Численост на извънщатния персонал 12 12 12

 Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани 

разходи



19 

 

  



20 

 

РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ 

БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 

ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г. 

 
 

В изпълнение на своите функции през отчетния период Администрация на 

президента обезпечи и осигури осъществяването и изпълнението на  конституционните 

правомощия на президента и вицепрезидента на Република България в интерес на 

гражданите и обществото. 

За полугодието на 2020 г. са събрани приходи общо в размер на 10 427 лв., 

основно от наеми на предоставени ведомствени жилища на служители на 

администрацията. Приходите от наемите на ведомствените апартаменти не се ползват 

от Администрация на президента, в края на годината служебно се внасят от БНБ в 

държавния бюджет. 

Общо извършените разходи по бюджета на Администрация на президента към 

30.06.2020 г. са в размер на  2 613 028 лв., при одобрен годишен план  8 126 500 лв. 

Изпълнението е 32,15  % от средствата по уточнения план. 

Разходите за персонал са в размер на 2 232 100 лв., които включват заплатите и 

възнагражденията на персонала, нает по трудови правоотношения, вкл. на щатен 

персонал, на сътрудниците на президентите през периода 1990 г. – 2016 г., на президент 

и вицепрезидент, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни 

осигурителни вноски от работодателя. 

Текущите разходи, извършени към 30.06.2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ са в 

размер на 363 408 лв. и включват основно платени полети на Авиоотряд 28 в размер на 

90 104 лв. 

Средствата за капиталови разходи на Администрация на президента за 2020 г. са 

в размер на 200 000 лв. Към 30.06.2020 г. са разходвани 17 520 лв. 

Администрация на президента не води и не отчита администрирани разходни 

параграфи по бюджета на администрацията, администрирани разходни параграфи по 

други бюджети и сметки за средства от ЕС. 

През първото полугодие на 2020 г. в организационната структура и числеността 

на персонала на административната структура на Администрация на президента няма 

настъпили промени.  
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Настоящата 2020 г. е четвърта година от петгодишния мандат на президента на 

Република България.  

В Администрация на президента е изграден и функционира необходимия 

капацитет за осъществяване на функциите, свързани с изпълнение на мандата на 

президента и вицепрезидента на Република България. 

Не се предвиждат структурни и/или функционални промени до края на 2021 г. 
 

Функционалната област "Осъществявяне на конституционните правомощия на 

президента на Република България" обхваща осъществяване на държавната власт в 

кръга на правомощия, определени от Конституцията на Република България (КРБ). 

Президентът олицетворява единството на нацията и представлява Република България 

в международните отношения. 

През отчетния период в изпълнение на конституционните си правомощия са 

издадени от президента и вицепрезидента общо 227 бр. укази, в изпълнение на 

конституционните им правомощия. 

През отчетния период президентът на Република България г-н Румен Радев 

нееднократно се е възползвал от правото си на обръщение към народа, давал е 

изявления, поздравления и приветствия, изразявал е позиции. 

От страна на Администрация на президента са били своевременно и напълно 

обезпечени организационно, логистично и финансово дейностите на президента и 

вицепрезидента за изпълнение на включените във функционалната област правомощия. 

Успешното реализиране на бюджетната програма на Администрация на 

президента "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на 

Република България при изпълнение на конституционните и законовите им 

правомощия" е свързано с пълноценното и своевременно ресурсно, организационно и 

логистично осигуряване на всички дейности, необходими за изпълнението на 

поставените цели по бюджетната програма, в т.ч.: 

- защита и реализация на националните интереси на Република България, чрез 

активно участие в международните отношения; 

- устойчиво развитие на българската нация и държава; 

- защита на националната сигурност и териториалната цялост на Република 

България - президентът върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република 

България. 

Основен фактор, оказал и оказващ сериозно влияние върху изпълнението на 

програмата е въведеното извънредно положение през първата половина на годината, с 
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оглед неразпространение на пандемията от COVID-19. Това обстоятелство наложи 

сериозни промени в начина на работа на Администрация на президента, в т. ч. 

планиране и осъществяване на показателите за изпълнение по бюджетната програма. 

Кризата с COVID-19 оказа влияние на всички предвидени показатели, планирани като 

действия и мероприятия, както в рамките на сградата на Президентството, така и в 

страната, и особено в чужбина: 

- отлагане и отменяне на мероприятия и събития по международната 

програма на президента и вицепрезидента на Република България, включваща както 

официални и работни посещения в чужбина, така и посещения на чужди държавни 

глави в България; 

 -  отлагане и отменяне на посещения и пътувания в страната; 

 - отменяне на мероприятия в София и страната – напр. отмениха се  

ежегодния прием по случай националния празник на страната на 3 март т. г., както и 

приема по случай 24 май Ден на българската просвета и култура и славянската 

писменост; 

Основните показатели за изпълнение на бюджетната програма: 

Организиране на посещения на президента и вицепрезидента в страната: 

През отчетния период бяха обезпечени, организирани и осъществени 34 бр. 

посещения на президента и вицепрезидента в страната.  

Организиране на официални и работни посещения в чужбина 

Постигнатата степен на изпълнение на заложената целева стойност е значително 

по-ниска спрямо планираните цели по международната програма на президента и 

вицепрезидента. Предвид пандемията от COVID 19 бяха отменени и отложени за 

втората половина на годината редица официални и работни посещения. До м. март 2020 

г. бяха осъществени посещения в държавата Израел и в Република Албания. 

Приемане на чужди държавни глави и гости в Република България 

В периода 24-26.02.2020 г. се състоя официално посещение на Президента на 

Република Кипър. 

Организиране и осигуряване провеждането на мероприятия в сградата на 

Администрация на президента 

Обезпечаването на дейностите в сградата на Администрация на президента в 

условията на COVID 19 наложи въвеждане на ограничения, което доведе до отпадане 

на голяма част от планираните мероприятия, част от тях бяха преместени и се 

организираха извън сградата, при осигуряване на подходящи условия за това. Част от 
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мероприятията бяха технически осигурени и организирани посредством провеждане на 

видеоконферентна връзка и видео сесии.  

Организиране, осигуряване и провеждане на мероприятия в страната и 

организиране на посещения и мероприятия в страната на президента в 

качеството на върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република 

България 

Постигнатата степен на изпълнение на заложените целеви стойности бе отново 

ограничена и в зависимост от ситуацията, свързана с COVID-19 в страната. 

Връчване на акредитивни и отзователни писма на чуждестранните 

дипломатически представители в страната – акредитивните си писма връчиха 4 бр. 

посланици 

Награждаване с ордени и медали –издадени са 14 бр. укази за награждаване от 

началото на годината до 30.06.2020 г. 

Очакванията са през втората половина на годината да бъдат реализирани част от 

отложените мероприятия, което да доведе значително подобряване на показателите за 

изпълнение на програмата и постигане на поставените цели в интерес на гражданите и 

обществото.  

 

 

 

 

 

Изготвил: / П / 

Закон

Уточнен

план Отчет

1.

Функционална област "Осъществявяне на конституционните правомощия тна 

президента на Република България" 8 126 500 8 126 500 2 613 028

1.1.

Бюджетна програма  "Подпомагане и осигуряване дейността  на президента и 

вицепрезидента на Република България  при изпълнение на конституционните и 

законовите им правомощия" 8 126 500 8 126 500 2 613 028

ОБЩО: 8 126 500 8 126 500 2 613 028

Справка за разходите по функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2020 г.,                                                                                                                                                                                                                                        

към 30.06.2020 г. по бюджета на Администрация на президента 

Разходи (в хил. лв.)
Наименование на областта на политика/функционалната 

област/бюджетната програма
№


