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ВЪВЕДЕНИЕ 

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) е длъжен съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция (БТА) 

всяка година не по-късно от 30 април да представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си, включващ и финансов отчет. Настоящият 

отчет за 2021 г. е моят първи отчет пред Народното събрание след като бях избран за генерален директор на БТА на 27 януари 2021 г.  

На заседанието на парламентарната комисия по културата и медиите, проведено на 3 февруари 2022 г., във връзка с обсъждането на бюджета на БТА 

през 2022 г. представих на народните представители Програма за развитие на Българската телеграфна агенция, озаглавена „Бъдещето на БТА“, за 

периода 2021 г. – 2025 г., която се основава на моите вижданията за развитие на БТА, представени преди избирането ми за генерален директор от XLIV-

то Народно събрание. В тази програма поставих 5 стратегически цели, които подробно развих с оперативни цели, дейности и стъпки за постигането им 

с ясни срокове в изпълнение на мисията на БТА да събира и разпространява знание за днешния ден в България и в останалия свят, да съхранява знанието 

от днес за утре и да напомня днес за знанието от вчера. 

В настоящия отчет дейността през 2021 г. е представена в табличен вид именно чрез осъществените дейности и стъпки в изпълнение на стратегическите 

цели от програмата за развитие, изразени с по една дума: 

1. СВОБОДА 

Със Закона за изменение и допълнение на ЗБТА  (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) Народното събрание предвиди в срок до 1 година 

от влизането му в сила националната информационна агенция на България да започне да осигурява безвъзмездното разпространение на съобщения от 

значително по-широк кръг лица и свободен безвъзмезден достъп за всички до нейните собствени информационни продукти. До приемането на този 

закон институции и лица (с тесен кръг изключения) плащаха на БТА за разпространяване на информация от тях, въпреки че е в обществена полза и без 

търговски характер. А право на безплатен достъп до информационните продукти на БТА имаха ограничен кръг лица.  

През 2021 г. БТА започна постепенно да осигурява свободен достъп до различни информационни продукти – чрез новите рубрики за знание и култура 

„ЛИК“, за бизнес и финанси „Икономика“, за ваксинацията в България и по света „СТОП COVID-19“, за околната среда, климата и зеления преход 

„Зелена БТА“, за българите по света „BG Свят“, за обзорни авторски материали „БТА +“, за метеорологичната прогноза „Времето“ (включително с 

нововъведените прогнози за отделните морски и планински курорти от юли 2021 г.), за българското участие в Летните олимпийски игри в Токио 

„България на Олимпиадата“ (за първи път БТА отрази олимпийски игри с кореспондент на място след Летните олимпийски игри в Сеул през 1988 г.), 

за проекта "Български гласове за Европа" в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейския 

парламент. БТА въведе и свободно публикуване без заплащане на информации в рубриката със свободен достъп „ВОТ“ (на по една новина от 

предизборната кампания от партия, коалиция или инициативен комитет) и в рубриката със свободен достъп „Българска община“ (на новини от 

българските общини). 
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В изпълнение на закона през 2021 г. БТА се подготви да осигури пълен свободен достъп до информационните си продукти до месец март на 2022 г. 

чрез проектиране и създаване на нова интернет страница, доставка на нова персонална компютърна техника за служителите, извършване на анализ за 

установяване на текущото състояние на информационната и комуникационна инфраструктура на БТА и възможностите за подобряване на нивото на 

информационната сигурност на ресурсите, сключване на договор за придобиване и внедряване на нова информационна и комуникационна 

инфраструктура, както и гарантиране на киберсигурността. Тези дейности бяха извършени от системния интегратор „Информационно обслужване“ 

АД съгласно § 9 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗБТА (обн. „Държавен вестник“, 

бр. 20 от 09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за електронното управление (ЗЕС) и § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен вестник“, бр. 94 

от 2019 г.; изм. бр. 102 от 2019 г.). За това БТА получи целеви финансирания с две постановления на Министерския съвет.  

БТА обнови договорите си със световните агенции, с които работеше към 2021 г., и получи права за предоставяне на свободен достъп в интернет 

страницата си до превод на български език на техни новини.  

За осигуряването на свободния достъп до БТА, в съгласие със синдикалните организации в агенцията беше въведена нова структура и организация на 

дейността на БТА, включително и с нови длъжностни характеристики и нови изисквания към образованието и квалификацията на служителите. 

Въведени бяха нови по-високи възнаграждения с цел привличането и задържането на висококвалифицирани кадри за изпълнение на новите задачи 

пред БТА за осигуряване на свободен достъп. Започна обсъждане на нова система за допълнително материално стимулиране. Започна финансово 

подпомагане за образование и външни обучения на служителите в БТА. 

Започна обновяване на хората, които работят в БТА – със стажове на студенти от редица университети, подбор на нови служители и пенсиониране на 

всички, които е следвало да се пенсионират между 2012 г. и 2017 г. със запазване на възможностите за предаването на опита им.  

Започнаха обучения и се подготви създаване на отдел „Школа БТА“. 

През 2021 г. работни групи в БТА подготвяха и необходимите документи за въвеждането на свободния достъп – нови Етичен кодекс (включително с 

правила за формата и изискванията към актовете и съобщенията, които БТА разпространява свободно и безвъзмездно), Общи условия за използването 

на информационните продукти и др. 

С цел популяризиране на свободния достъп БТА започна работа за системно присъствие в социалните мрежи. 
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2. ИСТИНА 

Темата на XVI-та Световна среща на българските медии в Рилския манастир беше „Медии и истина“ като професионалната дискусия беше посветена 

на противодействието на лъжливите новини и дезинформацията.  

Проектът за нов „Етичен кодекс“ на БТА включи обновени „Нашите правила“ с изрични текстове, гарантиращи достоверността на информацията на 

БТА.  

Подготвената през 2021 г. нова интернет страница и новата организация на работа в БТА гарантира разграничаването на прессъобщенията от 

журналистическите материали. С оглед избягване на икономически влияния върху истинността на информациите в БТА беше подготвено 

преустановяването на публикуването на платени съобщения, както и спирането на рекламата на интернет страницата и в националните пресклубове и 

допускане на реклама и спонсорство само в издания и събития на БТА.  

Беше извършена оценка на текущото състояние на отдел „Справочна“ и възможностите тя да бъде развита като структура за проверка на фактите. 

Съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ БТА работи по подготовката на проект за проверка на фактите чрез програмен продукт 

за проследяване на разпространението (вирулентността) с цел проверка на фактите в евентуално фалшиви новини в официални съобщения от 

институции и организации, които БТА е задължена да публикува по силата на променения Закон за БТА.    

3. ЗНАНИЕ 

През 2021 г. БТА работи за развитие на темите, териториите и формите на разпространяваните от БТА над 200 хиляди информации годишно.  

Бяха обособени три специални теми в информацията на БТА чрез създаването на 10 нови рубрики, сред които за ваксинацията срещу COVID-19, за 

околната среда, климата и зеления преход, за обзорни материали и др. 

До 2021 г. в БТА единствената „тематична“ редакция, извън организираните на териториален принцип за вътрешна, международна и за чужбина 

информация, беше за спорта. През 2021 г. беше създадена нова „тематична“ дирекция за знание и култура „ЛИК“. С оглед системно получаване на 

материали за дейността и събития с отстъпени на БТА авторски права от организации в образованието и науката БТА сключи 16 договора с 

университети и други научни институции и 31 договора с организации в културата – културни институции, неправителствени организации и общини 

със значими събития в сферата на културата, както и организации на големи български интелектуалци. БТА промени правилата си, така че 

задължително да посочва в новините си конкретна информация за време, място, участници, организатори и спомосъществуватели (включително фирми) 

на събитията в културата, науката и образованието. Бяха издадени три извънредни броя на списание „ЛИК“ като подготовка за пълното възстановяване 

на списанието като месечно издание през 2022 г.  
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През 2021 г. беше създадена и нова „тематична“ дирекция „Икономика“. С оглед системно получаване на материали за дейността и събития с отстъпени 

на БТА авторски права от организации в образованието и науката БТА сключи 9 договора с институции и организации (включително браншови) в 

сферата на икономиката. БТА промени правилата си, така че да посочва в новините си конкретни данни за фирми и продукти с информационна стойност 

(без търговски характер). 

Териториалното развитие на БТА през 2021 г. беше в посока на укрепване на кореспондентската мрежа. Всички кореспонденти получиха нови 

компютри (десктоп и лаптоп) и смартфони. 

Към 11-те национални пресклуба на БТА в областни градове на България, открити между 2003 г. и 2020 г., през 2021 г. бяха прибавени нови 5 като се 

започна с най-големите градове без такива пресклубове – Варна, Бургас, Русе и Добрич, както и подготвения при предишния генерален директор 

Максим Минчев пресклуб в Ловеч. Беше уреден правният статут на 4 национални пресклуба, които бяха с изтекли договори – Враца, Кюстендил, Стара 

Загора и Хасково. Беше ремонтиран 1 пресклуб – в Шумен. Бяха проведени преговори и започнати процедури за откриване на нови 5 национални 

пресклуба – Благоевград, Габрово, Силистра, Търговище и Ямбол.  

С цел развитие на БТА като регионална балканска информационна агенция беше създадена нова дирекция „Балкани“. Чрез подготовка и назначаване 

на щатен кореспондент на БТА в гр. Скопие, Република Северна Македония, започна процес по осигуряване на информация за БТА от щатни 

кореспонденти на БТА във всяка съседна на България държава – Република Северна Македония, Румъния, Гърция, Турция и Сърбия, както и по 

приоритетния за България Коридор № 8, който продължава в Косово и Албания. БТА подписа договор с нов нещатен кореспондент в Подгорица, Черна 

гора (и за Албания). Започна осигуряване на информация за БТА от специални пратеници на БТА за значими събития на Балканите.  БТА започна 

преговори с 9 агенции и сключи 3 договора за осигуряване на информация за БТА чрез партньорски договори с национални информационни агенции 

на Балканите за достъп до емисиите и обмяна на по една конкретна новина всеки ден, подготвена и избрана от другата страна, както и за системна 

обмяна на журналисти – с националните агенции на Република Северна Македония, Гърция и Румъния. БТА създаде раздел за балкански новини в 

емисията на БТА на английски език. БТА кандидатства и получи домакинството от България на XXX-та Генерална асамблея на Асоциацията на 

балканските информационни агенции (Association of the Balkan News Agencies – ABNA-SE), след която БТА ще приеме президентството на 

организацията. 

Започна процес по възстановяване на осигуряването на информация за БТА от специални пратеници на БТА за значими събития по света. БТА се 

включи в Европейски News Room чрез кореспондента на БТА в Брюксел заедно с кореспондентите на още 15 информационни агенции. Подготвена 

беше нова структура на информацията на английски език на новата интернет страница на БТА – с раздели за политика и общество, икономика, знание 

и култура, спорт и Балкани, както и специализирани продукти на английски език, изготвяни по специално възлагане (например бюлетини Daily News 

с новините от деня и Media Review на публикации в българските медии). 

С цел развитие на формите на информационните продукти беше въведено задължение информациите на БТА задължително да съдържат снимка и 

препоръчително галерия от снимки и видео, както и започна разработването на инфографики. 
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4. ОБЩНОСТ 

Във връзка със стратегическата цел на БТА да продължи да се развива като мост между всички българи по света БТА бе създадена постоянна рубрика 

„BG Свят“ с новини от българите в чужбина.  

Беше назначен специален координатор за българските общности и медии по света, който осъвремени данните за българските медии в чужбина (50 

български медии в 23 държави към края на 2021 г.) и установи контакти с български училища и изявени българи по света. 

В XVI-та Световна среща в Рилския манастир и Кюстендил между 17 и 19 октомври 2021 г. на тема „Медии и истина“ участваха 27 български 

журналисти зад граница от 17 държави. 

БТА се включи в обсъжданията на формите за подкрепа от България на български медии в чужбина. 

5. ПАМЕТ 

 

В началото на 2021 г. по искане на БТА Държавна агенция „Архиви“ извърши анализ на състоянието на архивите с информационните емисии след 

първия бюлетин от 16 февруари 1898 г., най-големите тематичен и фото архиви в България. Съхраняването на тази памет на България беше срамно – 

историческите бюлетини бяха потънали в прах на каратавана под покрива, а заедно с тематичния архив и голяма част от фотоархива не са 

дигитализирани.  

 

БТА се присъедини към проекта на Министерството на културата „Дигитализация на музейни, библиотечни и аудиовизуални фондове“ в рамките на 

Националния план за възстановяване и устойчивост с план за дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА. Докато се 

очаква одобряването му, започна почистването на историческия архив, беше прекратен договора за отдаване под наем на помещения за ресторант с 

цел осигуряване на помещения за архива и библиотеката на БТА, беше изготвено копие от дигитализираната част от фотоархива на БТА и предадено 

за съхраняването му в сейф в Българската народна банка. В новата структура на БТА беше обособена дирекция „Архиви“ с отдели „Исторически 

архив“, „Фотоархив“, „Учрежденски архив“, „Справочна“ и „Библиотека“. 

 

За подобряване на управлението и съхраняването на учрежденския архив на БТА беше закупена и започна въвеждането на електронна деловодна 

система и безхартиен документооборот. 

 

С цел съхраняване и обновяване на историческата сграда на БТА в гр. София беше възложено обследване на сградата и изготвяне на технически 

паспорт, включително енергиен паспорт. Дворното пространство зад сградата на БТА беше подготвено за преместване на паркинга, който в момента 

се намира пред сградата, както и за изграждане на допълнителен асансьор, който да осигури достъп, включително на хора с увреждания, до 
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Националния пресклуб на БТА в гр. София. БТА се присъедини като партньор на инициативата на Европейската комисия за създаване на по-красиви, 

устойчиви и приобщаващи форми на съвместен живот "Нов европейски Баухаус". 

 

За запазване паметта за предшествениците, работили в БТА, бяха издирени имената и снимките на хората, които са били начело на БТА и беше 

оформена стена с портретите им пред кабинета на генералния директор. За отдаване на почит към починалия предишен генерален директор Максим 

Минчев беше наименувана зала „МаксиМ“ в БТА и учредени награди на името му от Националния пресклуб на БТА в Босилеград, Сърбия, Асоциацията 

на балканските информационни агенции (Association of the Balkan News Agencies – ABNA-SE) и Европейския алианс на информационните агенции 

(European Alliance of News Agencies – EANA).  

 

  

https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/official-partners_en


БТА ПРЕЗ 2021 Г. 
 

                     ОТЧЕТ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ КИРИЛ ВЪЛЧЕВ ЗА 2021 г.            8 

 

Номер Стратегическа 

цел 

Оперативна  

Цел 

Дейност Стъпка 

1. СВОБОДА    

1.1.  Свободен достъп до 

БТА 

  

1.1.1.   Въвеждане на достъп 

без заплащане 

 

1.1.1.1.    Въвеждане на свободен достъп до нова рубрика за знание и култура „ЛИК“ от март 2021 

г. 

1.1.1.2.    Въвеждане на възможност за свободно публикуване без заплащане в рубриката със 

свободен достъп „ВОТ“ на по една новина от предизборната кампания от партия, 

коалиция или инициативен комитет от март 2021 г. 

1.1.1.3.    Въвеждане на възможност за публикуване без заплащане в рубриката със свободен 

достъп „Българска община“ на новини от българските общини от март 2021 г. 

1.1.1.4.    Въвеждане на свободен достъп до нова рубрика „СТОП COVID-19“ с новините за 

ваксинацията в България и по света – на български и на английски език от юли 2021 г. 

1.1.1.5.    Въвеждане на свободен достъп до нова обособена рубрика „Времето“ с прогнозата за 

времето на Националния институт по метеорология и хидрология – включително за 

отделните морски и планински курорти от юли 2021 г. 

1.1.1.6.    Въвеждане на свободен достъп до нова рубрика „България на Олимпиадата“ с новини 

за българското участие в Летните олимпийски игри в Токио – на български и на 

английски език от август 2021 г. 

1.1.1.7.    Въвеждане на свободен достъп до нова рубрика „Икономика“ от октомври 2021 г. 

1.1.1.8.    Въвеждане на свободен достъп до нова рубрика „Зелена БТА“ с новини за околната 

среда, климата и зеления преход – на български и на английски език от октомври 2021 

г. 

1.1.1.9.    Въвеждане на свободен достъп до нова рубрика „BG Свят“ с новини от българите по 

света от октомври 2021 г. 

1.1.1.10.    Въвеждане на свободен достъп до нова рубрика „БТА +“ с обзорни авторски материали 

на БТА от октомври 2021 г. 

1.1.1.11.    Въвеждане на свободен достъп до рубрика по проекта "Български гласове за Европа" в 

рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, който БТА изпълнява с подкрепата 

на Европейския парламент от ноември 2021 г. 
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1.1.2.   Нова интернет 

страница 

 

1.1.2.1.    Проектиране и създаване на нова интернет страница (старата интернет страница е от 

2010 г.) с осигуряване на пълен свободен достъп до информационните продукти на БТА 

от системния интегратор „Информационно обслужване“ АД съгласно § 9 от преходните 

и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на 

ЗБТА (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за 

електронното управление (ЗЕС) и § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен вестник“, 

бр. 94 от 2019 г.; изм. Бр. 102 от 2019 г.)  

1.1.3.   Системно присъствие в 

социалните мрежи 

 

1.1.3.1.    Създаване на длъжност и назначаване на координатор за социалните мрежи в БТА 

1.1.3.2.    Обновяване на Фейсбук страниците на БТА на български и английски език и въвеждане 

на нова организация за тяхното поддържането и координацията за това  

1.1.3.3.    Създаване на Фейсбук страница „BG Свят“ с новини от българите в чужбина 

1.1.3.4.    Създаване на Фейсбук страници на регионите с кореспонденти на БТА 

1.1.3.5.    Обновяване на Инстаграм страницата на БТА и въвеждане на нова организация за 

нейното поддържане и координация  

1.1.3.6.    Обновяване на канала за видеоклипове на БТА в Ютуб и въвеждане на нова организация 

за неговото поддържане и координацията за това 

1.1.4.   Видео предавания на 

живо (стрийминг) от 

събития 

 

1.1.4.1.    Поддържане на видео предавания на живо (стрийминг) от събития в националния 

пресклуб на БТА в София 

1.1.4.2.    Създаване на организация за поддържане на видео предавания на живо (стрийминг) на 

интернет страницата на БТА, в профила на БТА във Фейсбук и в канала на БТА в Ютуб, 

както и по канали на партньори,  от всички събития в националните пресклубове на БТА 

извън София – пилотни излъчвания на всички събития по проекта "Български гласове за 

Европа" в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, който БТА изпълнява с 

подкрепата на Европейския парламент от ноември 2021 г. 
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1.1.5.   Доставка на нова 

техника 

 

1.1.5.1.    Придобиване и внедряване на нови 250 броя компютри – 160 броя стационарни 

компютри и 90 броя лаптопа на мястото на старите служебни персонални стационарни 

компютри и лаптопи на служителите в БТА, които около 75 % бяха от преди 2012 г., 

само 20 броя от 268 броя монитори са от 2018 г. (12 броя от 2013 г., като останалите бяха 

от преди 2012 г.), само 5 броя от 265 броя стационарни компютри са от 2020 г. (35 броя 

са от 2016 г., като останалите са от преди 2012 г.), само 8 броя лаптопи са от 2020 г. (20  

броя са от 2018 г., като останалите са: 20 броя от 2015 г., 22 броя от 2014 г. и 10 броя от 

преди 2012 г.), а част от репортерите и кореспондентите работеха на лични лаптопи и 

използват лични мобилни апарати. Компютрите бяха закупени от системния интегратор 

„Информационно обслужване“ АД съгласно § 9 от Преходните и заключителните 

разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗБТА (обн. „Държавен 

вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за електронното 

управление (ЗЕС) и § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен вестник“, бр. 94 от 2019 

г.; изм. бр. 102 от 2019 г.) 

1.1.5.2.    Закупуване и внедряване на 100 броя висок клас мобилни смартфон апарати за всички 

репортери и кореспонденти, тъй като в БТА нямаше служебни модерни средства за 

предаване на информация в текст, образ и звук 

1.1.5.3.    Закупуване и внедряване на 4 броя фотоапарати, тъй като наличната фотографска 

техника в БТА е закупувана преди 2015 г. 

1.1.5.4.    Извършване на анализ за установяване на текущото състояние на информационната и 

комуникационна инфраструктура на БТА и възможностите за подобряване на нивото на 

информационната сигурност на ресурсите и информацията в информационната и 

комуникационната инфраструктура и параметри за обновяване от системния интегратор 

„Информационно обслужване“ АД съгласно § 9 от Преходните и заключителните 

разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗБТА (обн. „Държавен 

вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за електронното 

управление (ЗЕС) и § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен вестник“, бр. 94 от 2019 

г.; изм. бр. 102 от 2019 г.) 
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1.1.5.5.    Сключване на договор за придобиване и внедряване на нова информационна и 

комуникационна инфраструктура (ИКИ) от системния интегратор „Информационно 

обслужване“ АД съгласно § 9 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на 

Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗБТА (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 

09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за електронното управление (ЗЕС) и § 45 от 

ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен вестник“, бр. 94 от 2019 г.; изм. бр. 102 от 2019 г.) 

– поддържащи ИКИ системи (сървърни шкафове и структурно окабеляване в цялото 

Централно управление); мрежови системи (системи за реализиране периметър на 

мрежата, опорна и мрежа за достъп, мултифакторна автентикация — мрежова сигурност 

потребители и системи за мрежова сигурност – защитни стени 2-ри слой); сървърни 

системи с лицензи и часовници; системи за сигурност на потребителите за мрежова 

сигурност потребители и защита на електронната поща; дискови системи – дискови 

масиви и SAN среда; приложни системи (защитни стени на приложно ниво и балансьори 

на трафика – WAF, системи за резервиране и възстановяване на данни и информация, 

дисков масив за резервни копия и софтуер за резервни копия) 

1.1.6.   Програмно 

осигуряване 

 

1.1.6.1.    Закупуване и внедряване на нов лицензиран софтуер за персоналната техника на 

служителите в БТА 

1.1.6.2.    Сключване на договор за придобиване и внедряване на нов лицензиран софтуер за 

централната обща информационна и комуникационна инфраструктура от системния 

интегратор „Информационно обслужване“ АД съгласно § 9 от Преходните и 

заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗБТА 

(обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за 

електронното управление (ЗЕС) и § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен вестник“, 

бр. 94 от 2019 г.; изм. бр. 102 от 2019 г.) 

1.1.6.3.    Начало на развитие като част от новата интернет страница на БТА на специализирана за 

БТА интернет базирана система за управление на съдържанието (използваната в БТА 

програма „Редактор – репортер“ е от 2001 г.) от системния интегратор „Информационно 

обслужване“ АД съгласно § 9 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на 

Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗБТА (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 

09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за електронното управление (ЗЕС) и § 45 от 

ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен вестник“, бр. 94 от 2019 г.; изм. бр. 102 от 2019 г.) 
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1.1.7.   Киберсигурност и 

защита на данните 

 

1.1.7.1.    Придобиване и внедряване на лицензирани антивирусни програми за персоналните 

компютри в БТА, каквито между 2015 г. и 2021 г. са се използвали само свободни 

безплатни антивирусни програми   

1.1.7.2.    Договор за придобиване и внедряване на защити от външни намеси в компютърната 

техника от системния интегратор „Информационно обслужване“ АД съгласно § 9 от 

преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение 

(ЗИД) на ЗБТА (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от 

Закона за електронното управление (ЗЕС) и § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен 

вестник“, бр. 94 от 2019 г.; изм. бр. 102 от 2019 г.) 

1.1.7.3.    Подготовка на организация и документация за защита на личните данни в БТА, тъй като 

в агенцията нямаше правила и служител за защита на личните данни  

1.1.8.   Обновени договори със 

световни агенции с 

права за свободен 

достъп в интернет 

страницата на БТА до 

превод на български 

език на техни новини 

 

1.1.8.1.    Провеждане на преговори и сключване на нов договор с AP – Associated Press (САЩ) 

1.1.8.2.    Провеждане на преговори и сключване на нов договор с dpa – Deutsche Presse-Agentur 

(Германия) 

1.1.8.3.    Провеждане на преговори и сключване на нов договор с Reuters (Великобритания) 

1.1.8.4.    Провеждане на преговори за сключване на нов договор с AFP – Agence France-Presse 

(Франция) 

1.1.9.   Хора с повече знания и 

умения 

 

1.1.9.1.    Преговори с четирите синдикални организации в БТА и подписване на нов Колективен 

трудов договор с клаузи за насърчаване на служителите с повече знания и умения 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Presse-Agentur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
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1.1.9.2.    Въвеждане на нова структура и организация на дейността на БТА с нов Правилник за 

структурата и организацията на дейността на БТА (с изисквания за висше образование 

за репортерите, кореспондентите и отговорните редактори, както и за лицата на 

ръководни длъжности и за образователна степен „магистър“ за лицата на длъжност 

„директор“ в БТА) и Правилник за вътрешния трудов ред в БТА (с въвеждане на сумарно 

отчитане на работното време вместо отчитане на извънреден труд от редакторите) 

1.1.9.3.    Въвеждане на нова организация на работното време в БТА с нов Правилник за 

вътрешния трудов ред в БТА (с въвеждане на сумарно отчитане на работното време 

вместо отчитане на извънреден труд от редакторите) 

1.1.9.4.    Въвеждане на нова организация на заплащането с отчитане на знанията и уменията на 

всеки служител в нови Вътрешни правила за работната заплата в БТА 

1.1.9.5.    Въвеждане на нови по-високи възнаграждения с цел привличането и задържането на 

висококвалифицирани кадри за изпълнение на новите задачи пред БТА за осигуряване 

на свободен достъп 

1.1.9.6.    Осъвременяване на длъжностните изисквания (с ограничаване на допълнителните 

възнаграждения за извънреден труд, хонорари и комисионни) 

1.1.9.7.    Обсъждане на нова система за допълнително материално стимулиране с оглед 

насърчаване и на повишаването на знанията и уменията за по-добра работа 

1.1.9.8.    Обновяване на персонала в БТА чрез пенсиониране на 13 служители, включително 

всички служители, които е следвало да се пенсионират в периода 2012 г. – 2017 г. – общо 

8 служителя (15 % - 33 от 221 служители към 2021 г. са в пенсионна възраст, като 1 от 

тези служители е следвало да се пенсионира още през 2012 г., 1 – през 2014 г., 3 – през 

2016 г., 3 – през 2017 г.) 

1.1.9.9.    Подготовка за създаване на „Школа БТА“ 

1.1.9.10.    Обсъждане на програма „Предай опита“, по която пенсионирани служители да предават 

опита си на младите си колеги 

1.1.9.11.    Започване на изпълнение на програма за „Стажове“ на студенти по договори с 

университети 

1.1.9.12.    Провеждане на текущи обучения на служителите в БТА  

1.1.9.13.    Въвеждане на финансово подпомагане на образованието и външни обучения на 

служителите в БТА  
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1.1.10.   Нови канали за 

свободен достъп  

 

1.1.10.1.    Използване на световния опит чрез нови канали за свободен достъп до 

информационните продукти на БТА – проучване на възможностите и кандидатстване за 

членство на БТА в MINDS International (Mobile Information and News Data Services) – 

сдружение на 22 водещи информационни агенции от целия свят за сътрудничество 

между дигиталните медии: AA – Anadolu Agency (Турция), AAP – Australian Associated 

Press (Австралия), AFP – Agence France-Presse (Франция), ANA – Athens-Macedonian 

News Agency (Гърция), ANP – Algemeen Nederlands Persbureau (Нидерландия), ANSA – 

Agenzia Nazionale Stampa Associata (Италия), AP – Associated Press (САЩ), APA – 

Austria Presse Agentur (Австрия), Belga Agence de presse Persbureau (Белгия), CP – The 

Canadian Press (Канада), ČTK – Česká tisková kancelář (Чехия), dpa – Deutsche Presse-

Agentur (Германия), Agencia EFE (Испания), Kyodo News (Япония), Lusa (Португалия), 

NTB – Norsk Telegrambyrå (Норвегия), PAP – Polska Agencja Prasowa (Полша), Reuters 

(Великобритания), Ritzaus Bureau (Дания), sda – Schweizerische Depeschenagentur 

(Швейцария), STT Lehtikuva – Suomen Tietotoimisto Lehtikuva (Финландия), TT – 

Tidningarnas Telegrambyrå (Швеция) 

1.1.11.   Представяне и защита 

на БТА като източник 

на информация със 

свободен достъп 

 

1.1.11.1.    Подготовка на нови Общи условия за ползването на информационните продукти на БТА 

с правила, които да защитават задължителното посочване на БТА като източник; 

противопоставят се на промени в материалите на БТА, които изменят драстично 

смисъла им; защитават имуществените авторски права върху специализираните 

информационни продукти, които продължават да бъдат платени съгласно ЗБТА 

1.2.  Свобода на словото    

1.2.1.   Гарантиране на 

финансова 

независимост на БТА 

 

1.2.1.1.    ЗИД на ЗБТА (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) предвиди агенцията да 

започне да осигурява безвъзмездното разпространение на съобщения от значително по-

широк кръг лица и свободен безвъзмезден достъп за всички до собствените си 

информационни продукти с изключение на архиви и продукти по специални заявки 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Ajans%C4%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Associated_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Associated_Press
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_Nederlands_Persbureau
https://it.wikipedia.org/wiki/ANSA
https://it.wikipedia.org/wiki/ANSA
https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
https://de.wikipedia.org/wiki/Austria_Presse_Agentur
https://de.wikipedia.org/wiki/Austria_Presse_Agentur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belga
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Canadian_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Canadian_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_News_Agency
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Presse-Agentur
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Presse-Agentur
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_EFE
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyodo_News
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lusa_(ag%C3%AAncia_de_not%C3%ADcias)
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Telegrambyr%C3%A5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Agencja_Prasowa
https://da.wikipedia.org/wiki/Ritzaus_Bureau
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerische_Depeschenagentur
https://fi.wikipedia.org/wiki/STT-Lehtikuva
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidningarnas_Telegrambyr%C3%A5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidningarnas_Telegrambyr%C3%A5
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1.2.1.2.    Частично заместване от държавния бюджет на приходите от възмездно разпространение 

на съобщения и възмезден достъп до информационни продукти през 2021 г. чрез 

Постановление на Министерския съвет № 146 от 09.04.2021 г. за обезпечаване на 

текущата дейност на БТА 

1.2.1.3.    Подготовка за пълно осигуряване на дейността от държавния бюджет, приеман от 

Народното събрание – представяне пред Министерството на финансите на прогноза за 

необходимите индикативни  финансови средства за 2022 г. и 2023 г. 

1.2.1.4.    Подготовка за преустановяване на публикуването на платени съобщения  

1.2.1.5.    Подготовка за спиране на рекламата на интернет страницата и в националните 

пресклубове и допускане на реклама и спонсорство само в издания и събития на БТА 

1.2.1.6.    Подготовка за определяне на продуктите за възмездно предлагане от БТА съгласно 

изключенията в ЗБТА, както и на условията и цените за възмездното предлагане  

1.2.2.   Гарантиране на 

независимост от 

влияния в БТА 

 

1.2.2.1.    Подготовка на обновени етични правила за служителите в БТА – част от Етичния кодекс 

на БТА 

1.2.2.2.    Приемане на Вътрешни правила за достъп до обществена информация 

1.2.2.3.    Осъвременяване на Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки  

1.2.2.4.    Осъвременяване, поддържане и развитие на Системите за финансово управление и 

контрол (СФУК) 

1.2.2.5.    Назначаване на финансов контрольор в БТА 

1.2.2.6.    Откриване на звено за вътрешен одит в БТА 
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Номер Стратегическа 

цел 

Оперативна  

Цел 

Дейност Стъпка 

2. ИСТИНА    

2.1.  Определяне на 

истината в медиите 

  

2.1.1.   Професионална 

дискусия 

 

2.1.1.1.    Провеждане на XVI-та Световна среща на българските медии на тема „Медии и истина“ 

в Рилския манастир 

2.1.1.2.    Издание за XVI-та Световна среща на българските медии на тема „Медии и истина“ в 

Рилския манастир 

2.1.2.   Обновяване на 

вътрешните 

професионални 

правила на БТА  

 

2.1.2.1.    Обновени длъжностни изисквания за служителите в БТА 

2.1.2.2.    Подготовка на обновен „Етичен кодекс“ на БТА, който включва:  

1. Етичния кодекс на българските медии 

2. Нашите правила  

3. Правила за формата и изискванията към актовете и съобщенията, които БТА 

разпространява свободно и безвъзмездно 

4. Етични правила за поведение на служителите в БТА 

2.2.  Разделяне на 

прессъобщенията от 

журналистическите 

материали 

  

2.2.1.   Създаване на 

платформа за разделно 

публикуване на 

прессъобщения и 

журналистически 

материали 
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2.2.1.1.    Подготовка за създаване и поддържане на нова организация на публикациите на новата 

интернет страница на БТА 

2.2.1.2.    Преструктуриране на дирекция „Вътрешна информация“ с отдел „Оригинални 

текстове“ 

2.2.1.3.    Подготовка на правила за формата и изискванията към актовете и съобщенията, които 

БТА разпространява свободно и безвъзмездно 

2.3.  Проверка на 

фактите 

  

2.3.1.    Оценка на текущото състояние на отдел „Справочна“ като структура за проверка на 

фактите  

2.3.2.    Подготовка на съвместен проект със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

за проверката на фактите чрез програмен продукт за проследяване на разпространението 

(вирулентността) с цел проверка на фактите във фалшиви новини в официални 

съобщения от институции и организации, които БТА е задължена да публикува по 

силата на променения Закон за БТА    

2.4.  Подкрепа от БТА на 

медии в България, 

които спазват 

етичните правила в 

журналистиката и 

прилагат високи 

журналистически 

стандарти  

  

2.4.1.   Медийни партньорства 

на БТА с медии в 

България за техни 

събития, кампании и 

инициативи 

 

2.4.1.1.    „Дир.бг“ АД и „Лимаас“ ЕООД  

(проект „Зеленият преход – предизвикателства и възможности“) 

2.4.1.2.    „МИТ ПРЕС“ ООД  

(„Мениджър на годината“) 

2.4.1.3.    Списание „Българска наука“   
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Номер Стратегическа 

цел 

Оперативна  

Цел 

Дейност Стъпка 

3. ЗНАНИЕ    

3.1.  Тематично развитие 

на информацията на 

БТА    

  

3.1.1.   Култура, наука и 

образование – 

специално обособени в 

БТА 

 

3.1.1.1.    Създаване на рубрика за знание и култура „ЛИК“ за популяризиране на българските 

национални традиции, култура, наука и образование    

3.1.1.2.    Създаване на дирекция за знание и култура „ЛИК“  

3.1.1.3.    Сключване на договори за партньорства с университети, научни и културни 

институции, неправителствени организации и общини със значими събития в сферата 

на културата, организации на големи български интелектуалци за осигуряване на 

системна информация за дейността им и нейното популяризиране в България и в 

чужбина 

3.1.1.3.1.    16 договора за системно получаване на материали за дейността и събития с отстъпени 

на БТА авторски права с организации в образованието и науката – университети и 

други научни институции 

3.1.1.3.1.1.    Британски съвет – клон България  

(Софийски фестивал на науката) 

3.1.1.3.1.2.    Бургаски свободен университет 

(30 години от създаването) 

3.1.1.3.1.3.    Българска академия на науките  

3.1.1.3.1.4.    Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 

3.1.1.3.1.5.    Висше военноморско училище ,,Никола Йонков Вапцаров"  

(140 години от създаването) 

3.1.1.3.1.6.    Икономически университет – гр. Варна 

3.1.1.3.1.7.    Национален институт по метеорология  и хидрология 

3.1.1.3.1.8.    Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ 

(100 години от създаването) 
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3.1.1.3.1.9.    Нов български университет  

(30 години от създаването) 

3.1.1.3.1.10.    Софийски университет ,,Св. Климент Охридски" 

3.1.1.3.1.11.    Стопанска Академия ,,Димитър А. Ценов" – гр. Свищов  

3.1.1.3.1.12.    Тракийски университет – гр. Стара Загора 

(100 години висше аграрно образование в България) 

3.1.1.3.1.13.    Университет за национално и световно стопанство 

3.1.1.3.1.14.    Университет по библиотекознание и информационни технологии  

3.1.1.3.1.15.     ,,Форум наука" Сдружение с нестопанска цел и Списание „Българска наука“ 

3.1.1.3.1.16.    Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски" 

3.1.1.3.2.    31 договора за системно получаване на материали за дейността и събития с отстъпени 

на БТА авторски права с организации в културата – културни институции, 

неправителствени организации и общини със значими събития в сферата на културата, 

както и организации на големи български интелектуалци 

3.1.1.3.2.1.     ,,Аполония" Фондация 

3.1.1.3.2.2.    ,,Балкански Ентъртейнмънт" ООД (Цирк „Балкански“)  

(125 г. цирково изкуство в България) 

3.1.1.3.2.3.    ,,Белкон" ЕООД (Михаил, Кристина и Константин Белчеви)  

(75 г. от рождението и 50 г. на сцена на Михаил Белчев) 

3.1.1.3.2.4.    "Божура Арт" (Теодосий Спасов и Бойка Велкова) 

3.1.1.3.2.5.    Българското национално радио (БНР) 

(популяризиране на музикалните състави на БНР) 

3.1.1.3.2.6.    Дипломатически институт към министъра на външните работи 

3.1.1.3.2.7.    Драматично-куклен театър ,,Васил Друмев" – гр. Шумен  

(165 г. от първото представление) 

3.1.1.3.2.8.    Държавен културен институт към министъра на външните работи  

3.1.1.3.2.9.    Държавен музикален и балетен център – гр. София  

3.1.1.3.2.10.    ,,Ес Уай 11“ ЕООД (Соня Йончева)  

3.1.1.3.2.11.    „Живата вода на България“ Сдружение с нестопанска цел 

(инициатива за изграждане на нова концертна зала в гр. София) 

3.1.1.3.2.12.    „За нашите деца" Фондация 

(30 години дейност в България) 
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3.1.1.3.2.13.    „Ком Каст 1“ ООД  

(Международен фестивал за документално историческо кино – гр. Бургас) 

3.1.1.3.2.14.    ,,ЛИ 1" ЕООД (Лили Иванова) 

3.1.1.3.2.15.     ,,Мастър оф арт" Фондация 

3.1.1.3.2.16.     ,,Музикаутор" Сдружение с нестопанска цел  

(„Светилник“ – инициатива за създаване и популяризиране на нови училищни химни) 

3.1.1.3.2.17.    Народен театър ,,Иван Вазов" 

3.1.1.3.2.18.    Национален дарителски фонд ,,13 века България" 

3.1.1.3.2.19.    Национален дворец на културата – Конгресен център София 

3.1.1.3.2.20.    Национална библиотека ,,Св.св. Кирил и Методий" 

3.1.1.3.2.21.    Община Велико Търново  

(Фестивал „Сцена на вековете) 

3.1.1.3.2.22.    Община Кюстендил  

(140 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора) 

3.1.1.3.2.23.    Община Русе (60 издание на Мартенски музикални дни) 

3.1.1.3.2.24.    ,,Синелибри" ЕООД  

(кино-литературен фестивал „CineLibri“) 

3.1.1.3.2.25.    Софийска опера и балет  

(130 години от създаването) 

3.1.1.3.2.26.    Софийска филхармония  

(130 години от създаването) 

3.1.1.3.2.27.    Столична община  

(Календар на културните събития) 

3.1.1.3.2.28.    Театър ,,София" 

(конкурс за написване на съвременна българска пиеса, фестивал „На стълбите“) 

3.1.1.3.2.29.    ,,Филизи 33" ЕООД (Ицхак Финци и Лиза Боева) 

3.1.1.3.2.30.     Театър ,,Българска армия" и Фондация ,,А'АСКЕЕР"  

(30 години театрални награди „А’АСКЕЕР)  

3.1.1.3.2.31.    ,,Фондацията" ООД 
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3.1.1.4.    Представяне на по-големите празници от календара на Българската православна 

църква и събитията на източноправославното вероизповедание като традиционна 

религия в Република България съгласно Конституцията, както и системно отбелязване 

на значимите празници и събития на останалите вероизповедания и религиозни 

институции  

3.1.1.5.    Промени в правилата, така че БТА задължително да посочва в новините си конкретна 

информация за време, място, участници, организатори и спомосъществуватели 

(включително фирми) на събитията в културата, науката и образованието 

3.1.1.6.    Възстановяване на списание „ЛИК“ – издаване на 3 извънредни броеве на следните 

теми: 

3.1.1.6.1.    Максим Минчев 

3.1.1.6.2.    Изкуството срещу пандемията 

3.1.1.6.3.    30 години театрални награди „А’АСКЕЕР“ 

3.1.2.   Икономически 

(стопански) новини – 

специално обособени в 

БТА 

 

3.1.2.1.    Създаване на рубрика „Икономика“ 

3.1.2.2.    Създаване на дирекция „Икономика“  

3.1.2.3.    9 договора за системно получаване на материали за дейността и събития с отстъпени 

на БТА авторски права с институции и организации (включително браншови) в 

сферата на икономиката 

3.1.2.3.1.    ,,Българска фондова борса" АД и „Българска независима енергийна борса“ АД 

3.1.2.3.2.    ,,Германо-българска индустриално-търговска камара" Сдружение 

3.1.2.3.3.    „Дир.бг“ АД и „Лимаас“ ЕООД  

(проект „Зеленият преход – предизвикателства и възможности“) 

3.1.2.3.4.    Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

3.1.2.3.5.    ,,Индустриален Клъстер Електромобили" (ИКЕМ) Сдружение с нестопанска цел 

3.1.2.3.6.    Конфедерация на Българския туристически бизнес  

(сдруженията „Асоциация на българските туроператори и туристически агенти“, 

„Българска асоциация на заведенията“, „Българска туристическа камара“, „Български 

туристически съюз“, „Българско конгресно бюро“, Национален борд по туризъм“, 

„Сдружение на заведенията в България“) 
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3.1.2.3.7.    „МИТ ПРЕС“ ООД („Мениджър на годината“) 

3.1.2.3.8.    ,,Национално сдружение  на общините в Република България“ 

3.1.2.3.9.    ,,Сдружение за модерна търговия" 

3.1.2.4.    Промени в правилата, така че БТА да посочва в новините си конкретни данни за фирми 

и продукти с информационна стойност (без търговски характер) 

3.1.3.   Новини за околната 

среда, климата и 

зеления преход – 

специално обособени в 

БТА 

 

3.1.3.1.    Създаване на рубрика „Зелена БТА“ с новини за околната среда, климата и зеления 

преход – на български и на английски език 

3.1.3.2.    Сключване на договори за партньорства с институции и организации (включително 

браншови) в сферата на околната среда и климата за дейността им 

3.1.3.2.1.    „Дир.бг“ АД и „Лимаас“ ЕООД  

(проект „Зеленият преход – предизвикателства и възможности“) 

3.1.2.2.2.    ,,Индустриален Клъстер Електромобили" (ИКЕМ) Сдружение с нестопанска цел 

3.2.  Териториално 

развитие на 

информацията на 

БТА 

  

3.2.1.   БТА във всеки областен 

град и градовете с 

население повече от 

25000 души в България  

 

3.2.1.1.    Обновление и разширяване на щатните  кореспонденти в областните градове – 

предаване на опита от кореспондентите в пенсионна и предпенсионна възраст на нови 

кореспонденти и стажант-кореспонденти   

3.2.1.2.    Развитие на мрежата от съществуващите към 2020 г. 11 национални пресклуба на БТА 

с разширяването й във всеки областен град като места за: 

- кореспондентски офиси 

- пресконференции 

- събития  
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- обучения  

- срещи за обмяна на опит и разговори на журналисти 
3.2.1.2.1.    Откриване на 5 нови национални пресклуба: 

3.2.1.2.1.1.    Варна – 15.08.2021 г. 

3.2.1.2.1.2.    Бургас – 06.12.2021 г. 

3.2.1.2.1.3.    Русе – 03.10.2021 г. 

3.2.1.2.1.4.    Добрич – 25.09.2021 г. 

3.2.1.2.1.5.    Ловеч – 11.05.2021 г. 

3.2.1.2.2.    Уреждане на правния статут на 4 национални пресклуба (с изтекли договори): 

3.2.1.2.2.1.    Враца 

3.2.1.2.2.2.    Кюстендил 

3.2.1.2.2.3.    Стара Загора 

3.2.1.2.2.4.    Хасково 

3.2.1.2.3.    Ремонт на 1 национален пресклуб: 

3.2.1.2.3.1.    Шумен 

3.2.1.2.4.    Преговори и провеждане на процедури за откриване на нови 5 национални пресклуба: 

3.2.1.2.4.1.    Благоевград 

3.2.1.2.4.2.    Габрово  

3.2.1.2.4.3.    Силистра 

3.2.1.2.4.4.    Търговище 

2.3.1.2.4.5.    Ямбол 

3.2.1.3.    Технологично обновяване на всички съществуващи национални пресклубове в 

областните градове – компютри (десктоп и лаптоп) и смартфони 

3.2.1.4.    Изготвяне на календари за предстоящите събития и планиране на отразяване и 

партньорство на знакови събития във всяка област на България през 2022 г. 

3.2.2.   Развитие на БТА и като 

балканска 

информационна 

агенция 

 

3.2.2.1.    Започване на процес по осигуряване на информация за БТА от щатни кореспонденти 

на БТА във всяка съседна на България държава – Република Северна Македония, 

Румъния, Гърция, Турция и Сърбия, както и по приоритетния за България Коридор № 

8, който продължава в Косово и Албания 
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3.2.2.1.1.    Подготовка и назначаване на щатен кореспондент на БТА в гр. Скопие, Република 

Северна Македония 

3.2.2.2.    Започване на процес за осигуряване на информация за БТА от нещатни кореспонденти 

(стрингери) на БТА във всички балкански държави, където БТА няма щатен 

кореспондент, както и в държавите край Черно море, които също са съседи на България 

3.2.2.2.1.    Договор с нов нещатен кореспондент в Подгорица, Черна гора (и за Албания)  

3.2.2.2.2.    Подновяване на договора с нещатния кореспондент в Истанбул, Турция  

3.2.2.3.    Осигуряване на информация за БТА от специални пратеници на БТА за значими 

събития на Балканите – извънредни или планирани съгласно календари на събитията 

във всяка балканска държава  

3.2.2.3.1.    Специален пратеник за парламентарните избори в Косово – 14 февруари 2021 г.  

3.2.2.3.2.    Специален пратеник за парламентарните избори в Албания – 25 април 2021 г.  

3.2.2.3.3.    Специален пратеник за 85-тия международен панаир в Солун, Гърция – септември 

2021 г. 

3.2.2.3.4.    Специален пратеник за Срещата на Европейския съвет в Любляна, Словения, 

посветена на Западните Балкани 

3.2.2.4.    Преговори с 9 агенции и сключване на 3 договора за осигуряване на информация за 

БТА чрез партньорски договори с национални информационни агенции на Балканите 

за достъп до емисиите и обмяна на по една конкретна новина всеки ден, подготвена и 

избрана от другата страна, както и за системна обмяна на журналисти  

3.2.2.4.1.    Договор с Медийна информационна агенция (МИА) – Република Северна Македония 

3.2.2.4.2.    Договор с АНА-МПА – Гърция 

3.2.2.4.3.    Договор с АДЖЕРПРЕС – Румъния 

3.2.2.4.4.    Преговори с Анадолската агенция – Турция  

3.2.2.4.5.    Преговори с АТА – Албания  

3.2.2.4.6.    Преговори с ФЕНА – Босна и Херцеговина  

3.2.2.4.7.    Преговори с КОСОВАПРЕС – Косово  

3.2.2.4.8.    Преговори с МИНА – Черна гора 

3.2.2.4.9.    Участие в отбелязването на 30 години СТА – Словения в гр. Любляна  

3.2.2.5.    Обявяване на стажове за студенти с цел разширяване на екипа на БТА с редактори, 

които владеят неизползвани в момента в агенцията балкански езици с цел покриване 

на всички балкански езици 
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3.2.2.6.    Създаване и поддържане на раздел за балкански новини в емисията на БТА на 

английски език 

3.2.2.7.    Провеждане на традиционната класация на БТА „Спортист на Балканите“  

3.2.2.8.    Участие на БТА в XXIX-та Генерална асамблея на Асоциацията на балканските 

информационни агенции (Association of the Balkan News Agencies – ABNA-SE)  

3.2.2.8.1.    Предложение за създаване на „Balkan News Room“ за обмяна на новини между всички 

национални информационни агенции на Балканите 

3.2.2.8.2.    Кандидатстване и получаване от БТА на домакинството от България на XXX-та 

Генерална асамблея на Асоциацията на балканските информационни агенции 

(Association of the Balkan News Agencies – ABNA-SE), след която БТА ще приеме 

президентството на организацията 

3.2.3.   Развитие на 

информацията на БТА 

от и за останалия свят 

 

3.2.3.1.    Разширяване на информационните продукти от световните информационни агенции с 

права за разпространение на български език със свободен достъп   

3.2.3.2.    Обявяване на стажове на студенти в БТА с цел разширяване на екипа на БТА с 

редактори, които владеят неизползвани в момента в агенцията основни за света езици 

(например, испански, арабски, китайски и др.) 

3.2.3.3.    Осигуряване на информация за БТА от специални пратеници на БТА за значими 

събития по света  

3.2.3.3.1.    Специални пратеници на БТА на редица заседания на Европейския парламент в 

Брюксел, Белгия и Страсбург, Франция 

3.2.3.3.2.    Специални пратеници на БТА на събитията от „Конференцията за бъдещето на 

Европа“ – 7 журналисти на БТА участваха в събития в Брюксел, Страсбург и 

Флоренция 

3.2.3.3.3.    Специален пратеник на БТА на Летните олимпийски игри в Токио, Япония (БТА 

отрази със специален пратеник Олимпийски игри за първи път след 1988 г.) 

3.2.3.4.    Започване на преговори за осигуряване на информация за БТА чрез партньорски 

договори с национални информационни агенции в целия свят за достъп до емисиите и 

обмяна на по една конкретна новина всеки ден, подготвена и избрана от другата 

страна, както и за системна обмяна на журналисти 
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3.2.3.5.    Започване на процес за осигуряване на информация за БТА от нещатни кореспонденти 

(стрингери) на БТА в държави, където България има стратегически интереси 

3.2.3.5.1.    Подновяване на договора с нещатния кореспондент в Австрия 

3.2.3.5.2.    Нов договор с нещатен кореспондент във Великобритания  

3.2.3.5.3.    Нов договор с нещатен кореспондент в Египет (за Северна Африка) 

3.2.3.6.    Включване на БТА в Европейски News Room чрез кореспондента на БТА в Брюксел 

заедно с кореспондентите на още 15 информационни агенции – AFP (Франция), ANSA 

(Италия), Agerpres (Румъния), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Белгия), EFE 

(Испания), Europa Press (Испания), FENA (Босна и Херцеговина), HINA (Хърватия), 

MIA (Македония), STA (Словения), Tanjug (Сърбия), TASR (Словакия) и 

координаторът на проекта DPA (Германия) 

3.2.3.7.    Участие на БТА в Годишното събрание на Европейския алианс на информационните 

агенции (European Alliance of News Agencies – EANA) във Виена, Австрия 

3.2.3.8.    Участие на БТА в заседание на Световния съвет на информационните агенции (News 

Agencies Council) в Маракеш, Мароко за подготовка на Световния конгрес на 

информационните агенции (News Agencies World Congress – NAWC), на който БТА да 

предаде президентството на организацията 

3.2.4.   Развитие на 

информацията от БТА 

за България и 

Балканите в чужбина 

 

3.2.4.1.    Подготовка на нова структура на информацията на английски език на новата интернет 

страница на БТА – с раздели за политика и общество, икономика, знание и култура, 

спорт и Балкани 

3.2.4.2.    Подготовка на специализирани продукти на английски език, изготвяни по специално 

възлагане (например от посолства в България на бюлетини Daily News с новините от 

деня и Media Review на публикации в българските медии) 

3.3.  Развитие на 

съдържанието и 

форматите в 

информациите на 

БТА 
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3.3.1.   Развитие на текстовите 

информации на БТА 

 

3.3.1.1.    Обновяване на „Нашите правила“ на БТА с подробни изисквания към използването на 

източниците на информации, писането и редактирането, уточненията и поправките 

3.3.1.2.    Въвеждане в „Нашите правила“ на БТА на ясни изисквания за бързината на 

информацията без жертване на нейната точност 

3.3.1.3.    Създаване на 10 нови рубрики на български и английски език: 

3.3.1.3.1.    „ЛИК“ – новини за знание и култура от България и света 

3.3.1.3.2.    „Икономика“ – новини за бизнеса и финансите 

3.3.1.3.3.    „Зелена БТА“ – новини за околната среда, климата и зеления преход 

3.3.1.3.4.    „BG Свят“ – новини от българите по света 

3.3.1.3.5.    „БТА+“ – обзорни авторски материали 

3.3.1.3.6.    „Времето“ – прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и 

хидрология (включително за отделните морски и планински курорти) 

3.3.1.3.7.    „СТОП COVID-19“ – новини за ваксинацията в България и по света 

3.3.1.3.8.    „България на Олимпиадата“ – новини за българското участие в Летните олимпийски 

игри в Токио 

3.3.1.3.9.    "Български гласове за Европа" – по проект в рамките на Конференцията за бъдещето 

на Европа, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейския парламент 

3.3.1.3.10.    „Светилник“ – за съвместната инициатива с „Музикаутор“ за създаване и 

популяризиране на нови училищни химни 

3.3.1.4.    Въвеждане на задължение за изготвяне на обзорни материали по различни теми 

съгласно новите длъжностни изисквания за всеки репортер, кореспондент и редактор 

в БТА  

3.3.1.5.    Въвеждане на задължение информациите на БТА да съдържат по възможност кратко 

изложение на контекста и историята на съответното събитие (бекграунд) съгласно 

новите длъжностни изисквания за всеки репортер, кореспондент и редактор в БТА и 

„Нашите правила“ на БТА 

3.3.1.6.    Въвеждане на задълбочено и пълно отразяване на събитията чрез планиране от 

съответните редакции на ресурсите от хора и техника, така че най-важните събития да 

бъдат отразявани през цялата им продължителност от БТА  

3.3.2.   Развитие на фото-

материалите на БТА 
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3.3.2.1.    Обособяване на отдел „Фоторепортери“ в дирекция „Вътрешна информация“ с цел по-

добра координация  

3.3.2.2.    Започване на процес по назначаване на щатни фотокореспонденти в първите четири 

по население града на България (извън София) – към щатния фотокореспондент във 

Варна се прибавиха щатни фотокореспонденти в Пловдив и Русе   

3.3.2.3.    Назначаване на фото-редактори в нов специализиран отдел в дирекция 

„Информационни технологии“ на БТА 

3.3.2.4.    Технологично обновление на оборудването за фото заснемане от фоторепортерите, 

репортерите и кореспондентите 

3.3.2.5.    Въвеждане на задължение информациите на БТА задължително да съдържат снимка и 

препоръчително галерия от снимки съгласно длъжностните изисквания за всеки 

репортер, кореспондент и редактор в БТА 

3.3.2.6.    Подготовка на единни стандарти в „Нашите правила“ на БТА за фото-материалите 

3.3.2.7.    Обучение на репортерите и кореспондентите за изготвяне на фото-материали  

3.3.2.8.    Подготовка на изискване в правилата за съобщенията, които БТА разпространява 

свободно и безвъзмездно, да бъдат предоставени от съответните лица задължително и 

със снимка, освен с текст 

3.3.3.   Развитие на видео-

материалите на БТА 

 

3.3.3.1.    Назначаване на видео-редактори в нов специализиран отдел в дирекция 

„Информационни технологии“ на БТА 

3.3.3.2.    Осигуряване на техническо оборудване за видео заснемане от операторите, 

репортерите и кореспондентите 
3.3.3.3.    Обучение на репортерите и кореспондентите за изготвяне на видео-материали  
    Препоръчително въвеждане на видео-материали към информациите на БТА 

3.3.4.   Въвеждане на 

инфографики 

 

3.3.4.1.    Започване на изготвяне на инфографики по проекта "Български гласове за Европа" в 

рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, който БТА изпълнява с подкрепата 

на Европейския парламент 
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3.4.  Развитие на 

начините на 

разпространение на 

информацията от 

БТА 

  

3.4.1.   Персонализирана 

информация от БТА  

 

3.4.1.1.    Разработване на интернет сайта на БТА с осигуряване на възможност за 

персонализиране на екрана от всеки потребител  

3.5.  Популяризиране на 

професионалните 

стандарти и 

спазването на 

етични норми в 

журналистиката 

  

3.5.1.   Представяне на 

стандартите на БТА 

 

3.5.1.1.    Обсъждане с медийни експерти и журналисти на проекта за обновяване на „Нашите 

правила“ като част от Етичния кодекс на БТА 

3.5.2.   Достъпност на 

проверката на фактите 

от БТА за всички медии 

 

3.5.2.1.    Анализ на възможностите за проверка на фактите от отдел „Справочна“ с оглед 

осигуряване на достъп за всички медии 

3.5.2.2.    Анализ на възможностите за изграждане и развитие на информационен център на БТА 

за улеснен достъп до архивите на БТА от всички медии 
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Номер Стратегическа 

цел 

Оперативна  

цел 

Дейност Стъпка 

4. ОБЩНОСТ    

4.1.  Осигуряване на 

информация за 

живота на 

българите, живеещи 

извън границите на 

България 

  

4.1.1.   Информация от 

българските медии в 

чужбина 

 

4.1.1.1.    Осъвременяване на данните за българските медии в чужбина – 50 български медии в 

23 държави 

4.1.1.2.    Обсъждане на критерии как да се определя принадлежността към българските медии 

в чужбина 

4.1.1.3.    Изготвяне и обсъждане на проект за правила за неформално „Обединение на 

българските медии по света“ 

4.1.2.   Информация от 

българските училища в 

чужбина 

 

4.1.2.1.    Установяване на контакти с български училища в чужбина – финансирани от 

българската или друга държава, частни или църковни 

4.1.2.2.    Обсъждане с Министерството на образованието и науката на промяна в правилата за 

финансиране от българската държава на българските училища в чужбина с включване 

на задължение за регулярно изпращане на БТА на информация за дейността им и за 

свързаната с нея българска общност   

4.1.3.   Развитие на 

национални 

пресклубове на БТА в 

райони с български 

общности в чужбина 
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4.1.3.1.    Изясняване на статута и поддържане на съществуващите национални пресклубове на 

БТА в Босилеград, Сърбия и Тараклия, Молдова  

4.1.3.1.1.    Подновяване на договора с нещатния кореспондент на БТА в Босилеград, Сърбия 

4.1.3.1.2.    Подновяване на договора с нещатния кореспондент на БТА в Тараклия, Молдова 

4.1.3.2.   

 

 Подготовка за откриване на нов Национален пресклуб на БТА в Скопие, Република 

Северна Македония  

4.1.4.   Интервюта и 

отразяване на събития с 

участие на изявени 

българи в чужбина 

 

4.1.4.1.    Започване на подготовката на списък с изявени българи в чужбина 

4.1.4.2.    Изготвяне на материали за изявени българи с чужбина 

4.1.4.2.1.    Представяне на учените – членове на журито за наградите за принос в науката 

„Питагор“ 

4.1.4.2.2.    Специален пратеник на БТА в Париж, Франция за проекта „Опакованата Триумфална 

арка“ на Христо Явашев – Кристо  

4.1.4.2.3.    Специален пратеник на БТА за участието на българи в Световното първенство по бокс 

за мъже в Белград, Сърбия, през октомври – ноември 2021 г. 

4.1.5.2.4.    Създаване на документален филм за единствения български монах в Америка, 

съвместно с българската медия в САЩ BulgariCA – филмът беше излъчен по БНТ, 

Bulgaria ON AIR, в Канада и Гюргево, а на Facebook страницата на БТА надхвърли 

10 000 гледания 

4.1.5.   Нови рубрики с 

информация от 

българите в чужбина 

 

4.1.5.1.    Създаване и развитие на постоянна рубрика „BG Свят“ с раздел с новини от българите 

в чужбина 

4.1.5.2.    Създаване на временна специализирана рубрика „България на Олимпиадата“ за 

участието на българските спортисти на Олимпийските игри в Токио  
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4.1.6.   Организиране на 

координация между 

дирекциите в БТА за 

дейностите за 

българите по света 

 

4.1.6.1.    Назначаване на координатор за българските медии и общности по света 

4.2.  Осведомяване на 

българите, живеещи 

извън границите на 

България, за 

събитията в 

страната 

  

4.2.1.   Създаване на 

платформа за 

специализирана 

информация от 

България за българите в 

чужбина 

 

4.2.1.1.    Подготовка на новия сайт на БТА с раздел с новини от България за българите в 

чужбина в постоянната рубрика „BG Свят“ 

4.3.  Подкрепа за 

българските медии 

по света 

  

4.3.1.   Организиране на 

ежегодни Световни 

срещи на българските 

медии 

 

 

 

4.3.1.1.    XVI Световна среща в Рилския манастир и Кюстендил между 17 и 19 октомври 2021 

г. на тема „Медии и истина“ с участието на 27 български журналисти зад граница от 

17 държави и с официални приветствия от патриарх Неофит, игумена на Рилската 

Света Обител Адрианополски епископ Евлогий, вицепрезидента Илиана Йотова, цар 

Симеон Втори, министърът на външните работи Светлан Стоев, министъра на 

образованието и науката Николай Денков, кметът на Кюстендил Петър Паунов. 

Срещата протече в 4 панела: 
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1. Вярата в медиите 

2. Надеждата в медиите  

3. Лъжата в медиите 

4. Изборът в медиите 

4.3.2.   Изготвяне на 

предложение за форми 

на подкрепа от 

България на български 

медии в чужбина 

 

4.3.2.1.    Координационни срещи с вицепрезидента, парламентарната комисия по политиките за 

българите извън страната, Държавната агенция за българите в чужбина, 

Министерството на външните работи, Министерството на образованието и науката и 

Министерството на културата за обсъждане на формите за подкрепа от България на 

български медии в чужбина  
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Номер Стратегическа 

цел 

Оперативна  

цел 

Дейност Стъпка 

5. ПАМЕТ    

5.1.  Съхраняване и 

използване на 

архивите на БТА 

  

5.1.1.   Определяне на 

състоянието на 

архивите 

 

5.1.1.1.    Извършване на анализ по искане на БТА от Държавна агенция „Архиви“ и получаване 

на експертно становище за най-подходящите действия 

5.1.2.   Нова организация на 

съхраняването и 

използването на 

архивите в БТА 

 

5.1.2.1.    Присъединяване на БТА към проекта на Министерството на културата „Дигитализация 

на музейни, библиотечни и аудиовизуални фондове“ в рамките на Националния план 

за възстановяване и устойчивост с план за дигитализация на специализираните 

архивни и справочни фондове на БТА 

5.1.2.2.    Приемане на нова структура на БТА с дирекция „Архиви“ с отдели „Исторически 

архив“, „Фотоархив“, „Учрежденски архив“, „Справочна“ и „Библиотека“ 

5.1.3.   Съхраняване на 

архивите на БТА 

 

5.1.3.1.    Изготвяне на копие от дигитализираната част от фотоархива на БТА и предаването за 

съхраняването му в сейф в Българската народна банка 

5.1.3.2.    Започване на почистване на архивните материали на БТА 

5.1.4.   Попълване на архивите 

на БТА с нови 

материали 

 

5.1.4.1.    Започване на подобряване на управлението и съхраняването на учрежденския архив 

на БТА със закупуване и започване на въвеждането на електронна деловодна система 

и безхартиен документооборот 
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5.1.4.2.    Подготовка на нови Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в 

БТА 

5.1.5.   Използване на 

архивите на БТА 

 

5.1.5.1.    Подготовка на Правила за сроковете за архивиране на информационните продукти и 

реда за достъп до архивните материали на БТА  

5.1.5.2.    Започване на процеса по осигуряване и внедряване на хардуер за съхраняване и 

използване на архивите на БТА чрез сключване на договор със системния интегратор 

„Информационно обслужване“ АД съгласно § 9 от Преходните и заключителните 

разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗБТА (обн. 

„Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.) във връзка с чл. 7с от Закона за 

електронното управление (ЗЕС) и § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЕС (обн. „Държавен 

вестник“, бр. 94 от 2019 г.; изм. бр. 102 от 2019 г.) 

5.1.5.3.    Въвеждане на задължение репортерите, кореспондентите и редакторите в БТА да 

използват архивите на БТА за представяне в информациите на историята на 

съответното събитие (бекграунд) –  съгласно новите длъжностни изисквания за всеки 

репортер, кореспондент и редактор в БТА и проекта за обновени „Нашите правила“ 

като част от Етичния кодекс на БТА 

5.1.5.4.    Организиране на самостоятелни и съвместни с партньори изложби със снимки от 

фотоархива на БТА 

5.1.5.4.1.    Изложба за 110 години от установяването на дипломатически отношения между 

България и Испания 

5.2.  Съхраняване и 

обновяване на 

историческата 

сграда на БТА в гр. 

София 

  

5.2.1.   Определяне на 

състоянието на 

сградата и 

възможностите за 

обновяването й 
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5.2.1.1.    Обследване на сградата и изготвяне на технически паспорт, включително енергиен 

паспорт 

5.2.1.2.    Искане за включване в Плана за интегрирано развитие на община Столична за периода 

2021 г. – 2027 г. 

5.2.1.3.    Присъединяване на БТА като партньор на инициативата на Европейската комисия за 

създаване на по-красиви, устойчиви и приобщаващи форми на съвместен живот "Нов 

европейски Баухаус" 

5.2.1.4.    Подготовка на дворното пространство зад сградата на БТА с цел преместване на 

паркинга, който в момента се намира пред сградата, както и изграждане на 

допълнителен асансьор, който да осигури достъп, включително на хора с увреждания, 

до Националния пресклуб на БТА в гр. София 

5.2.2.   Дейности за 

съхраняване и 

обновяване на сградата 

 

5.2.2.1.    Назначаване на щатни работници за текуща поддръжка и обновяване, които започнаха 

постепенно обновяване на работни помещения в сградата 

5.2.2.2.    Прекратяване на договора за отдаване под наем на помещения за ресторант с цел 

осигуряване на помещения за архива и библиотеката на БТА 

5.2.2.3.    Създаване на отдел „Сигурност“ в БТА 

5.3.  Съхраняване на 

историята на БТА 

  

5.3.1.   Запазване паметта за 

предшествениците, 

работили в БТА 

 

5.3.1.1.    Издирване на имената и снимките на хората, които са били начело на БТА и оформяне 

на стена с портретите им пред кабинета на генералния директор 

5.3.1.2.    Отдаване на почит към починалия предишен генерален директор Максим Минчев чрез 

наименуване на зала „Максим“ в БТА и предложения и подкрепа за учредяване на 

награди на името му от Националния пресклуб на БТА в Босилеград, Сърбия, 

Асоциацията на балканските информационни агенции (Association of the Balkan News 

Agencies – ABNA-SE) и Европейския алианс на информационните агенции (European 

Alliance of News Agencies – EANA)   

https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/official-partners_en
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5.3.1.3.    Организиране на специални събирания за изпращане с уважение на пенсиониращите 

се служители на БТА 

5.3.1.4.    Инвестиции в запазването и развиването на почивната база на БТА в село 

Шкорпиловци, община Долни Чифлик, построена с труда на служители на БТА 

5.3.1.5.    Законосъобразно уреждане на статута чрез провеждане на търг за отдаване под наем 

на притежаваните от БТА стаи в хотел в гр. Балчик, построен на мястото на почивна 

база на БТА  

5.3.2.   Изучаване и 

популяризиране на 

историята на БТА 

 

5.3.2.1    Подготовка за създаване и поддържане на раздел „Снимка на деня от БТА на този ден“ 

в интернет страницата на БТА 

5.3.2.2.    Подготовка за създаване и издаване съвместно с Българската академия на науките и 

други партньори на книга за историята на БТА 

 


