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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ 

БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 

ПОЛУГОДИЕТО НА 2021Г. 

 
 

 

I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

I.1. Описание на приходите 

За 2021 г. не са планирани приходи по бюджета на Администрация на президента. 

В таблицата по-долу са представени постъпилите приходи към 30.06.2021 г., които са 

основно от получени дарения във връзка с инициативата на президента „Подкрепи една мечта“ и 

отдадени под наем ведомствени апартаменти на служители на администрацията. 

Приложение № 1  

Отчет на приходите по бюджета на Администрация на президента към 
30.06.2021 г. 

ПРИХОДИ 

(в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

Общо приходи:     54 620 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи     10 212 

Приходи и доходи от собственост     10 012 

Други неданъчни приходи   200 

Държавни такси       

Глоби, санкции и наказателни лихви       

Приходи от концесии       

Други     -292 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми     44 700 

 

Към 30.06.2021 г. са администрирани приходи общо в размер на 54 620 лв., както следва: 

§24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ са в размер на 278 лв., 

представляващи материали за фризьорски услуги. 

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ са реализирани приходи в размер на 9 734 лв. от 

отдадени под наем ведомствени апартаменти на служители на администрацията. 
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§36-00 „Други неданъчни приходи“ в размер на 200 лв. 

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

внесен данък върху приходите от стопанска дейност в размер на  / -/ 292 лв.  

§45-01 „Дарения помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната“ са получени 

дарения от юридически и физически лица по реализиране на инициативата на президента на 

Република България „Подкрепи една мечта“, в размер на 44 700 лв. Събраната сума се разпределя 

като еднократна финансова помощ между младежи в неравностойно положение, които 

продължават обучението си във висше училище или професионален колеж, както и учениците от 

12 клас, които са настанени в социални услуги, и които са завършили с отличен успех учебната 

2020/2021 г. 

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 30.06.2021 г. 

 

Класификационен 

код 

РАЗХОДИ  

(в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

  Общо разходи по бюджета на ПРБ 8 976 500 8 837 500 3 101 229 

0200.01.00 

Функционална област "Осъществяване 

на конституционните правомощия на 

президента на Република България". 8 976 500 8 837 500 3 101 229 
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0200.01.01 

Бюджетна програма "Подпомагане и 

осигуряване дейността на президента и 

вицепрезидента на Република България 

при изпълнение на конституционните и 

законовите им правомощия". 8 976 500 8 837 500 3 101 229 

 

Общо извършените разходи по бюджета на Администрация на президента към  

30.06.2021 г. са в размер на  3 101 229 лв., при одобрен годишен план  8 837 500 лв. Изпълнението 

е 35,09  % от средствата по уточнения план. 

Разходите за персонал са в размер на 2 648 629 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  173 752 лв. при годишен план 337 000 лв., от които разходите за извънщатния персонал са в 

размер на 68 254 лв. Средствата, изплатени за президентите в периода 1990 г – 2016 г., са в размер 

на 105 498 лв. 

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

правоотношения“ са в размер на 15 320 лв., при годишен план от180 000 лв. 

По § 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждение“ са изплатени 8 723 лв., за 

обезщетение за напуснали служители. 

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

размер на 267 849 лв. при годишен план 635 000 лв. 

За § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ са платени общо 353 399 

лв., от които осигурителни вноски за ДОО 221 396 лв., здравно-осигурителни вноски  

92 587 лв., вноски за допълнително задължително осигуряване 39 616 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 
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командировки в чужбина, включващи изпълнението на външнополитическата програма на 

президента  и вицепрезидента на страната. Разходите включват изпълнени полети с Държавния 

авиационен оператор, 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 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 30.06.2021 г. по § 10-00 „Издръжка“ са в размер на  

385 710 лв. 

По § 19-00 „Платени данъци, такси и адм. санкции“ е разходвана сумата от 52 153 лв., за 

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

Средствата за капиталови разходи на Администрация на президента за 2021 г. са в размер 

на 200 000 лв. Към 30.06.2021 г. са разходвани 14 737 лв., както следва: 

 - 7 920 лв. за придобиване на стопански инвентар, в т. ч за оборудване на помещения за 

провеждане на видеоконферентни срещи; 

 - 7 669 лв. за софтуерни пакети за защита. 

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 30.06.2021 г. е в размер на 7 715 лв. 

Администрация на президента отчита като администрирани разходни параграфи по 

бюджета на администрацията получени дарения за осигуряване на еднократна финансова помощ 

по инициативата „Подкрепи една мечта“ на младежи, настанени в социални услуги или с 

увреждания, които продължават образованието си във висше училище, както и на ученици в 12 

клас, настанени в социални услуги и завършили с отличен успех 11 клас.  

Към 30.06.2021 г. са получени дарения по инициативата в размер на 44 700 лв., като 

предстои през втората половина на годината тези средства да бъдат разпределени и предоставени, 

съгласно приетите плавила за осигуряване на еднократно финансова помощ. Към 30.06.2021 г. не 

са извършени администрирани разходи по бюджета на Администрация на президента. 

Администрация на президента не води и не отчита 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 

ведомствен

и

По 

бюджета 

на ПРБ

По други 

бюджети и 

сметки за 

средства 

от ЕС

Общо 

администрир

ани

По 

бюджета 

на ПРБ

По други 

бюджети и 

сметки за 

средства от 

ЕС

Общо разходи 3 101 229 3 101 229 0 3 101 229 3 101 229 0 0 0 0

0200.01.00

Функционална област "Осъществявяне на конституционните 

правомощия тна президента на Република България". 3 101 229 3 101 229 0 3 101 229 3 101 229 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". 3 101 229 3 101 229 0 3 101 229 3 101 229 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 30.06.2021 г.

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи

Приложение № 2б



6 

 

 

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 въведената извънредна 

епидемична обстановка. 

Към 30.06.2021 г. са разходвани 6 106 лв., от които: 

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

изпълнение на служебните им задължения – 1 096 лв. за закупуване на антибактериални 

препарати и ръкавици; 

-за осигуряване на безопасни условия на труд за служителите на администрация 

на президента – 5 010 лв. за извършени PCR-тестове; 

Разходи по офисите на президентите. 

Към 30.06.2021 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 Петър Стоянов – 13 144 лв.; 

- офис президент Георги Първанов – 9 384 лв.; 

- офис президент Росен Плевнелиев – 10 145 лв. 

 

 

 

 

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет

(в лева)
Закон

Уточнен 

план
Отчет

Общо консолидирани разходи: 8 976 500 8 837 500 3 101 229

Общо финансиране: 8 976 500 8 837 500 3 101 229

   От бюджета на ПРБ 8 976 500 8 837 500 3 101 229

   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 30.06.2021 г.
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II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

През първото полугодие на 2021 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 

30.06.2021 г., са както следва: 

1. На основание Постановление № 113 от 29 март 2021 г. на Министерски съвет 

за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерство на 

здравеопазването за 2021 г и на основание чл. 106, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. е извършена корекция, с която се намаляват 

разходите и бюджетните взаимоотношение по бюджета на Администрация на 

президента за 2021 г. с 74 500 лв.; 

2. На основание Постановление № 177 от 29 април 2021 г. на Министерски съвет 

за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерство на 

здравеопазването за 2021 г и на основание чл. 106, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. е извършена корекция, с която се намаляват 

разходите и бюджетните взаимоотношение по бюджета на Администрация на 

президента за 2021 г. с 64 500 лв. 

 

Приложение № 4 
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Корекциите са отразени по бюджета на Администрация на президент, като 

максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани 

през 2021 г. са намалени със сумата от 139 000 лв. 

 

 

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 2021 г. е пета 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 

№ 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

(ПМС/акт на 

министъра на 

финансите/акт 

на ПРБ)

(Чл. 109, 110, 112, 

113 от ЗПФ, чл. 

76 и 78 и 106 от 

ЗДБРБ за 2021 г.)

(Дават се кратки 

аргументи за 

извършените 

промени)

(Бюджетни програми, които засяга 

актът  новосъздадени 

администрирани разходни 

параграфи - наименование и сума)

(Произтичащи от 

акта промени на 

показателите по 

бюджета, в лева 

(+/-)

(Произтичащо от акта 

въздействие върху 

целевите стойности на 

показателите за 

изпълнение, ако има 

такова)

1

ПМС № 113 на 

МС от 

29.03.2021 г.

чл.106 от ЗДБ

Допълнителни 

разходи и 

трансфери по 

бюджета на 

Министерство на 

здравеопазването

Бюджетна програма "Подпомагане 

и осигуряване дейността на 

президента и вицепрезидента на 

Република България  при 

изпълнение на конституционните и 

законовите им правомощия"

-74500

Отпадане на 

планирани 

мероприятия 

включени в 

показателите за 

изпълнение, поради 

COVID-19.

2

ПМС № 177 на 

МС от 

29.04.2021 г.

чл.106 от ЗДБ

Допълнителни 

разходи и 

трансфери по 

бюджета на 

Министерство на 

здравеопазването

Бюджетна програма "Подпомагане 

и осигуряване дейността на 

президента и вицепрезидента на 

Република България  при 

изпълнение на конституционните и 

законовите им правомощия"

-64500

Отпадане на 

планирани 

мероприятия 

включени в 

показателите за 

изпълнение, поради 

COVID-19.

 Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета на Администрация на президента за 2021 г.

/към 30.06.2021 г./
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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; 

- 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 280 бр. укази, както следва:  

- 1 бр. указ за свикване новоизбрано Народно събрание на първо заседание  

(Чл. 75 от КРБ ); 
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- 14 бр. укази за насрочване на избори за Народно събрание и органи на местно 

самоуправление ( чл. 98,т.1 от КРБ ); 

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

- 64 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 33 бр. и освободени 31 бр.; 

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

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

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

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

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

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

КРБ ); 

- 1 бр. указ за възлагане съставяне на правителство ( чл. 99, ал. 1 от КРБ ); 

- 1 бр. указ за възлагане съставяне на правителство ( чл. 99, ал. 2 от КРБ ); 

- 1 бр. указ за възлагане съставяне на правителство ( чл. 99, ал. 3 от КРБ ); 

- 2 бр. укази за назначаване на служебно правителство, разпускане на Народното 

събрание, насрочване на нови избори ( чл. 99, ал. 5 от КРБ ) 

- 1 бр. указ 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 ); 

- 2 бр. укази за обнародване на повторно приет от Народното събрание закон  

( чл. 101, ал. 3 от КРБ ); 

- 2 бр. укази съгласно  чл. 102, ал. 1 от КРБ; 

- 9 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 ); 

- 1 бр. указ за назначаване състава на ЦИК ( чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс). 

 

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. 
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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 2021 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.: 

- 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. 
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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 въведената извънредна епидемиологична обстановка 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; 

 

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 

обезпечени, организирани и осъществени 29 бр. посещения на президента и 

вицепрезидента в страната. Основните от тях са: 

- 06 януари 2021 г.  президентът посети  гр. Калофер по повод отбелязване на 173 

години от рождението на поета и революционера Христо Ботев; 

- 02 февруари 2021 г. президентът посети с Добърско по повод храмовия празник 

на църквата "Сретение Господне"; 
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- 14 февруари 2021 г. президентът посети гр. Плевен, по повод честване Деня на 

лозаря и празника на св. Трифон Зарезан; 

- 17 февруари 2021 г. президентът посети гр. Самоков където бе гост в 

Художествената галерия „Проф. Васил Захариев“; 

 - 26 февруари 2021 г. вицепрезидентът посети гр. Пещера, където откри паметна 

плоча на Красимир Узунов 

- 03 март 2021 г. - президентът бе на връх Шипка, по повод националния празник 

на Република България и 143 г. от Освобождението на България; 

- 24 март 2021 г. президентът посети с. Макариополско в Община Търговище, 

където посети българско мебелно предприятие; 

- 12 април 2021 г.  президентът посети Висшето военновъздушно училище 

„Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, където участва в семинар, посветен на 60-ата 

годишнина от първия полет на човек в Космоса. Събитието се провежда под патронажа 

на държавния глава. 

- 24 април 2021 г. в Плана планина държавният глава Румен Радев даде началото 

на президентската инициатива: „Да засадим дърво, да възродим българската гора“. 

Инициативата за залесяване ще се реализира на различни места в цялата страна с 

подкрепата на учебни заведения, неправителствени организации и доброволци два пъти 

годишно – пролет и есен; 

- 01 май 2021 г. президентът посети гр. Първомай по случай празника на града и 

откриването на 48-те Майските културни тържества; 

- 01 май 2021 г. вицепрезидентът посети гр. Клисура по повод 145-годишнината 

от Априлското въстание; 

- 05 май 2021 г. президентът посети гр. Пещера по повод празника на града и 

участва в тържествената проверка-заря по случай Деня на храбростта и празника на 

Българската армия; 

- 05 май 2021 г. президентът посети село Радилово, поднесе цветя пред 

Паметника на трите поколения и отправи приветствие към жителите и гостите на 

населеното място; 

- 08 май 2021 г. президентът посети село Петрич, община Златица. По случай 

отбелязването 145-годишнината от обявяването на Априлското въстание в населеното 

място; 

- 11 май 2021 г. президентът посети град Бяла черква по случай 145 години от 

Априлското въстание и 45 години от обявяването му за град; 
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- 15 май 2021 г. президентът посети село Руня, където участва в церемонията по 

откриване и освещаване на паметника на загиналите жители на селото във войните на 

България; 

- 15 май 2021 г. президентът посети Дряновския манастир, където участва в 

тържествената церемония по случай 145 години от Априлската епопея; 

- 19 май 2021 г. президентът посети медодобивния завод на „Аурубис България“ 

АД до гр. Пирдоп и взе участие в провеждащия се икономически форум. 

- 24 май 2021 г. вицепрезидентът чества 24 май с жителите и гостите на град 

Перник; 

- 27 май 2021 г. вицепрезидентът посети град Свищов, по повод отбелязването 

на две паметни годишнини – 165 години Първо българско народно читалище „Еленка и 

Кирил Д. Аврамови – 1856“ и 150 години от съществуването на читалищния Драматичен 

театър; 

- 29 май 2021 г. вицепрезидентът посети гр. Белоградчик по повод 171 години от 

избухването на въстанието в града; 

- 02 юни 2021 г.  вицепрезидентът посети гр. Калофер по случай Деня на Ботев и 

на загиналите за свободата и независимостта на България; 

- 03 юни 2021 г вицепрезидентът посети гр. Созопол, където откри 

Международния франкофонски фестивал „Солей“. Десетото му издание се провежда 

под патронажа на вицепрезидента; 

- 04 юни 2021 г. вицепрезидентът посети гр. Варна, където откри Четвъртата 

международна лятна академия по лидерство на Висшето училище по телекомуникации 

и пощи; 

- 05 юни 2021 г. вицепрезидентът посети местността „Илиева нива“, село 

Глумово, община Ивайловград, във връзка  традиционния Национален младежки събор 

„Илиева нива“ 

- 07 юни 2021 г. президентът посети Професионалната гимназия по хранителни 

технологии и техника и Центъра по технологии на Пловдивския университет “Паисий 

Хилендарски“ в гр. Пловдив; 

- 10 юни 2021 г. вицепрезидентът посети гр. Трявна, където откри Националните 

Славейкови празници, които се провеждат под патронажа на президента Румен Радев; 

- 19 юни  2021 г. вицепрезидентът посетих град Божурище, където на конна база 

„Ген. Крум Лекарски“ награди победителите в Световната купа по отборно прескачане 

на препятствие за деца; 
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- 25 юни 2021 г. вицепрезидентът посети гр. Разград, където откри 11-ото издание 

на Националния фестивал за деца в неравностойно положение „Като звездите“; 

 

 

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. През първото 

полугодие на 2021 г.  бяха осъществени следните посещения: 

1. На 23 май 2021 г., президентът посети град Цариброд в Република Сърбия.  

Организирани и осъществени бяха срещи с президента на Република Сърбия г-н 

Александър Вучич, с представители на българското национално малцинство в 

Република Сърбия. Двамата президенти  откриха паметник на светите братя Кирил и 

Методий в двора на гимназията в Цариброд. Бяха разгледани редица въпроси, свързани 

със задълбочаването на двустранното сътрудничество, икономическата и транспортна 

свързаност между България и Сърбия.  

2. Период 24-25.05.2021 г., президентът взе участие в срещата на върха на 

Европейския съвет в Брюксел. 

Държавният глава Румен Радев, проведе срещи с председателя на Европейската 

комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Португалия Антониу Коща, 

страната-ротационен председател на Съвета на ЕС. Възможностите за постигането на 

напредък в приемането на преговорна рамка и започване на преговори за членство в 

Европейския съюз от страна на Република Северна Македония беше акцентът на 

срещата. 

На Европейския съвет бяха разгледани редица въпроси, свързани с намаляване 

на емисиите на парниковите газове с над 55% до 2030 г. и ситуацията с COVID-19 в 

Европа. 

3. Период 26 – 28.05.2021 г. президентът бе на посещение във Ватикана и 

Италианската република. Президентът бе ръководител на  българската делегация, която 

по традиция е приемана на аудиенция от главата на Римокатолическата църква по повод 

Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и 
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на славянската книжовност – 24 май. В рамките на визитата държавният глава посети 

светите за българите места.  

В рамките на това посещение държавните глави на България и Република 

Северна Македония Румен Радев и Стево Пендаровски и ръководените от тях делегации 

на двете държави отдадоха заедно почит пред делото на светите братя Кирил и Методий 

в Рим. 

В присъствието на президентите Румен Радев и Стево Пендаровски бе подписано 

споразумение за сътрудничество между информационните агенции на България и 

Република Северна Македония. 

За пръв път двете делегации пътуваха заедно за Рим, където да отдадат почит 

пред делото на св. св. Кирил и Методий.  

Президентът Румен Радев се срещна с президента на Италия и Серджо Матарела 

в Рим, където обсъдиха възможностите за насърчаване на двустранното икономическо 

и инвестиционно сътрудничество.  

4. Период 24-25.06.2021 г., президентът взе участие в срещата на върха на 

Европейския съвет в Брюксел. 

Основни акценти от срещата: 

- България отхвърли натиска за обвързване на началото на преговорите за 

членство в ЕС на Република Северна Македония с календарен график и срокове. 

България не може да подкрепи началото на преговорите за членство в ЕС за Република 

Северна Македония „преди да сме убедени, че нашата съседка няма да гради своята 

идентичност върху кражбата на българската история“. България остава отворена за 

бързи резултати и двустранни преговори в интерес на гражданите на двете страни; 

- България подкрепя инициативата на Франция и Германия за воденето на пряк 

диалог с Русия, в който да бъдат търсени решения на откритите въпроси.. Държавният 

глава подчерта, че тук става въпрос и за нивото на амбицията на ЕС да бъде фактор или 

наблюдател в глобален мащаб. 

 

5. На 30 юни 2021 г. вицепрезидентът Илияна Йотова взе участие в официалното 

откриване на глобалния форум „Поколение Равенство“ в Париж, Франция. 

Форумът, който е под егидата на ООН-Жени и е съпредседателстван от Мексико 

и Франция, е най-мащабното събитие, посветено на равенството между мъжете и 

жените, 25 години след приемането на Пекинската декларация и платформа за действие 

от 4-ата световна конференция на ООН. Събитието събра държавни и правителствени 
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лидери от цял свят, ръководители на международни организации, представители на 

гражданското общество.  

На световен форум в Париж вицепрезидентът изтъкна постиженията на България 

за равенството на мъжете и жените в сферата на технологиите и иновациите  

Вицепрезидентът проведе срещи и с представители на български училища във 

Франция. 

 

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.  

 
На 2 и 3 юни 2021 г. държавният глава на Португалската република Марсело 

Ребело де Соуза бе на официално посещение в България по покана на българския 

президент Румен Радев.  

Бяха обсъдени редица въпроси от взаимен интерес, свързани с Плановете за 

възстановяване и устойчивост са инвестиция в модернизацията и устойчивото бъдеще 

на ЕС, европейската интеграция на Западните Балкани, справянето с последиците от 

пандемията в ЕС, перспективите за задълбочаване на двустранното партньорство между 

България и Португалия в областта на образованието, културата, цифровизацията, 

науката и иновациите, също беше във фокуса на разговора на двамата президенти. 

Като общ проблем за България и Португалия двамата президенти откроиха 

емиграцията, особено на млади и активни хора, което влошава демографската картина 

и в двете държави. Затова в Плановете за възстановяване и устойчивост следва да бъдат 

заложени проекти, които да създадат условия преди всичко за реализацията на младите 

хора в собствените им страни. 

Президентът Радев открои и приноса на Португалското председателство на 

Съвета на ЕС за справедливото разпределение на ваксини за държавите-членки.  
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Организиране и осигуряване провеждането на мероприятия в сградата на 

Администрация на президента 

Постигнатата степен на изпълнение на заложената целева стойност бе силно 

повлияно от въведената извънредна епидемична ситуация 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.  

През отчетния период бяха организирани и проведени редица консултации на 

„Дондуков“ 2 с министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, доц. Ангел 

Кунчев и проф. д-р Красимир Гигов, проф. д-р Радка Аргирова, проф. д-р Андрей 

Чорбанов и д-р Александър Симидчиев във връзка с начина на провеждане на 

провеждане на парламентарните избори в извънредна епидемична ситуация. Бяха 

проведени консултации и с Обществения съвет към Централната избирателна комисия 

(ОС към ЦИК), с  ръководството на Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ), политическите партии, представители на българските организации 

зад граница. 

- 10.05.2021 г. президентът участва във видеоконферентна връзка на високо 

равнище на страните от формата Б9. 

В рамките на международния форум България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, 

Словакия, Унгария, Чехия и Полша размениха мнения и координираха свои позиции по 

въпроси от дневния ред на НАТО, преди провеждането на предстоящата през юни среща 

на върха на Алианса в Брюксел. Като специален гост във форума участва президентът 

на Съединените американски щати Джо Байдън, изказване направи и генералният 

секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 

- 18.05.2021 г. президентът Румен Радев откри международна конференция, 

посветена на възможностите за финансиране от Инвестиционния фонд на инициативата 

„Три морета“.  
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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, в които участва президентската институция през този 

период: 

 - 8 юни 2021 г., в „София Хотел Балкан“ президентът Румен Радев откри 

конференцията „Инициатива „Три морета“ - единство, иновации, свързаност“. В 

събитието участваха водещи експерти от транспортния сектор; 

- 10 юни 2021 г. в „София Хотел Балкан“, президентът Румен Радев участва в 

конференцията „Инициативата „Три морета“ – между Геополитическата конфронтация 

и прагматичния реализъм“; 

- 16 юни 2021 г. работна среща в Националния исторически музей на президента 

с посланиците на държавите членки от ЕС, Швейцария и САЩ. В срещата участва 

вицепрезидентът Илияна Йотова, както и представител на Европейската комисия в 

България. Политическата ситуация в страната, борбата с корупцията, предстоящото 

домакинство на България на Инициативата „Три морета“, както и европейската 

интеграция на Република Северна Македония бяха сред темите, поставени от 

дипломатическите представители на срещата. 

Организиране на посещения и мероприятия в страната и в чужбина 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; 

- 5 март 2021 г., държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените 

сили Румен Радев се запозна с анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината 

в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 

през учебната 2021 г.; 

 - 22 април 2021 г среща на президента Румен Радев с председателя на Военния 

комитет на Европейския съюз генерал Клаудио Грациано; 

- 06 май 2021 г. държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените 

сили на Република България Румен Радев участва в тържествения водосвет на бойните 

знамена по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия;  
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- 4 юни 2021 г., президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили 

Румен Радев присъства на деня за демонстриране на способности на Националното 

тактическо учение с бойни стрелби с международно участие „Strike Back 21“.  

Събитието се провежда на полевия учебен полигон „Корен" край Хасково; 

- 14 юни 2021 г.  президентът ръководи българската делегация за участие в 

Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО 

в Брюксел, Белгия. 

- 30 юни 2021 г. 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. 

 

Връчване на акредитивни и отзователни писма на чуждестранните 

дипломатически представители в страната 

На 19.01.2021 г. на церемония бяха връчени акредитивните писма на 

новоназначените посланици на Република Ирландия, Република Финландия, Република 

Ирак, Португалска република, Република Индонезия, Италианска република. 

На 16.03.2021 г. на церемония бяха връчени акредитивните писма на 

новоназначените посланици на Руската федерация, Република Румъния, Република 

Исландия, Кралство Тайланд, Кралство Норвегия, Канада. 

 

 

Награждаване с ордени и медали 

Орден „Мадарски конник“ първа степен – г-н Алфредо Мануел Труеба 

Орден „Мадарски конник“ първа степен – г-н Йон Гъля 

Орден „Мадарски конник“ първа степен – г-жа Наргиз Гурбанова  

Орден „Мадарски конник“ първа степен – г-н Стефано Балди 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие – г-жа Вера Найденова Найденова 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен– г-н Иван Димитров Балабанов 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен– проф. Пламен Христов Павлов 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен– г-н Руси Иванов Чанев 

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен– г-жа Анастасия Петрова Стоянова 

Орден „За гражданска заслуга“ първа степен– доц. Д-р Александър Оскар д. м. 

Орден „Стара планина“ първа степен с мечове– проф. д-р Никола Николов Владов 

Орден „Стара планина“ първа степен – г-н Иван Ничев Иванов 
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Орден „Стара планина“ първа степен – проф. д-р Георги Тодоров Тодоров 

Орден „Стара планина“ първа степен – проф. д-р Ангел Симеонов Димитров 

Орден „Стара планина“ първа степен – проф. Ивайлоп Боянов Знеполски 

 

 

Невръчени ордени и медали с укази в периода 01 януари – 30 юни 2021 г – общо 

12 бр. 

Връчени 33 бр. почетни знаци на президента и 8 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 

30.06.2021г. 

Показатели за изпълнение 

1. Организиране посещения в страната Брой 70 29 

2 Организиране на официални и работни посещения 

в чужбина 

Брой 20 6 

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 20 9 

5. Организиране, осигуряване и провеждане на 

мероприятия в страната 

Брой 12 3 

6. Организиране на посещения и мероприятия в 

страната на президента в качеството на върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили на 

Република България 

Брой 20 6 

7. Връчване на акредитивни и отзователни писма на 

чуждестранните дипломатически представители в 

страната  

Брой 30 11 

8. Награждаване с ордени и медали Брой 40 15 
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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: 8 976 500 8 837 500 3 101 229

    Персонал 6 044 500 6 044 500 2 648 629

    Издръжка 2 732 000 2 593 000 437 863

    Капиталови разходи 200 000 200 000 14 737

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 8 126 500 8 837 500 3 101 229

    Персонал 6 044 500 6 044 500 2 648 629

    Издръжка 2 732 000 2 593 000 437 863

    Капиталови разходи 200 000 200 000 14 737

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): 8 976 500 8 837 500 3 101 229

  

 Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 8 976 500 8 837 500 3 101 229

 Численост на щатния персонал 160 160 145

 Численост на извънщатния персонал 14 14 14
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РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ 

БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 

ПОЛУГОДИЕТО НА 2021 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 2021 г. са събрани приходи общо в размер на 54 620 лв., 

основно от получени дарения във връзка с инициативата на президента „Подкрепи една 

мечта“ и 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 

30.06.2021 г. са в размер на  3 101 229 лв., при одобрен годишен план  8 837 500 лв. 

Изпълнението е 35,09  % от средствата по уточнения план. 

Разходите за персонал са в размер на 2 648 629 лв., които включват заплатите и 

възнагражденията на персонала, нает по трудови правоотношения, включително 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 30.06.2021 г. по § 10-00 „Издръжка“ са в 

размер на 437 863 лв. и включват основно разходи за външни услуги и вода, горива и 

енергия. 

Средствата за капиталови разходи на Администрация на президента за 2021 г. са 

в размер на 200 000 лв. Към 30.06.2021 г. са разходвани 14 737 лв. 

Администрация на президента 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 2021 г. в организационната структура и числеността 

на персонала на административната структура на Администрация на президента няма 

настъпили промени.  
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Настоящата 2021 г. е пета 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 280 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. 

През отчетния период се проведоха парламентарни избори, назначаване на 

служебно правителство,  насрочване на нови парламентарни избори. 

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. 
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Основен фактор, оказал и оказващ сериозно влияние върху изпълнението на 

програмата е въведената извънредна епидемична ситуация 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; 

Основните показатели за изпълнение на бюджетната програма: 

Организиране на посещения на президента и вицепрезидента в страната: 

През отчетния период бяха обезпечени, организирани и осъществени 29 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. През първата 

половина на годината бяха осъществени посещения в Сърбия, Ватикана, Италия,   

Франция, както и 3 броя посещения в Брюксел за срещи на върха на Европейския съвет 

и Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на 

НАТО. 

Приемане на чужди държавни глави и гости в Република България 

В периода 01-03.06.2021 г. се състоя официално посещение на Президента на 

Република Португалия. 
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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 

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 11 

бр. посланици 

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

началото на годината до 30.06.2021 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.  

 

 

Закон

Уточнен

план Отчет

1.

Функционална област: Осъществявяне на конституционните 

правомощия тна президента на Република България 8976.5 8837.5 3 101.2

1.1.

Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността  на 

президента и вицепрезидента на Република България   при 

изпълнение на конституционните и законовите им правомощия". 8976.5 8837.5 3 101.2

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 

2021 г. към 30 юни 2021 г. по бюджета на Администрация на президента. 

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

област/бюджетната програма
№


