
                            

 

 

 

 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  

НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ 

ЗА 2021 Г. 

 

С чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. бяха определени бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2021 г. 

на Българската телеграфна агенция (БТА) на стойност 6 649 000 лв. плюс допълнителни 275 лв. 

 

С Постановление на Министерския съвет № 41 от 4 февруари 2021 г., за приемане на план – сметка за разходите по подготовката и произвеждането на 

изборите за народни представители през 2021 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2021 г. от 170 000 лв. 

 

С Постановление на Министерския съвет № 146 от 9 април 2021 г. беше одобрен допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2021 г. в размер 2 750 000 

лв. за финансово обезпечаване на безвъзмездното разпространение на актове и съобщения и свободен безвъзмезден достъп до информация чрез продукти 

на БТА съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за БТА (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.). 

.  

С Постановление на Министерския съвет № 188 от 17 май 2021 г. за приемане на план – сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2021 г. от 170 000 лв. 

 

С Постановление на Министерския съвет № 305 от 17 септември 2021 г. за приемане на план – сметка за разходите по подготовката и произвеждането на 

изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на 

БТА за 2021 г. от 170 000 лв. 

 

С Постановление на Министерския съвет № 431 от 09 декември 2021 г., за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2021 г. е одобрен 

допълнителен трансфер от 5 000 000 лв. 

 

През месеците април и май 2021 г. с постановления на Министерски съвет бяха намалени от бюджета на Българската телеграфна агенция 102 900 лв. във 

връзка с усложнената обстановка вследствие на пандемията от COVID-19. 

 

Към 01.01.2021 г. БТА разполагаше с преходен остатък в размер на 102 601 лв. на основание на чл. 20, ал. 3 от Закона за БТА. 

 

Уточненият план по бюджета на БТА към 31.12.2021 г. е в размер на 14 806 375 лв. 
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Във връзка с годишното докладване за изпълнението на бюджета за 2021 г. БТА представя информация за изпълнението на приходите и разходите по 

бюджета, както следва: 

  

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

 

В годишния план за изпълнението на бюджета на БТА са заложени приходи в размер на 1 150 000 лв., като са реализирани приблизително 98.13 % от 

очакваните за 2021 г. приходи на стойност 1 128 447 лв.  

 

Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства. 

Авансовите плащания от клиентите не са приход, а всяко получено плащане се признава за пасив докато услугата се предостави на клиента. 

 

Общата стойност на отчетените към 31.12.2021 г. приходи, помощи и дарения е  

1 073 875.02 лв., като включва следните показатели: 

 

Текущи приходи 

 

Към 31.12.2021 г. текущите приходи на БТА са в размер на 1 073 875.02 лв. и са 96.09% от текущите приходи през 2020 г.  

 

С най-голям относителен дял (99.27%) са приходите от услуги – продажби на информационни продукти и услуги, пресконференции, снимки и реклама, 

които са в размер на 1 066 043.77 лв. и са 97.87% от приходите от услуги през 2020 г. 

  

Приходите от наеми са в размер на 7800.00 лв. и са 27.53% от приходите от наеми през 2020 г. (28 327.34 лв.) 

 

Другите текущи приходи към 31.12.2021 г. са в размер на 31.25 лв.  

 

Коректив за приходи 

 

По показателя са отчетени (32 215.32) лв., представляващи данък върху приходите от стопанска дейност. 

 

Приходи от застрахователни обезщетения 

 

През отчетния период са начислени приходи от застрахователни обезщетения в размер на 197.21 лв. 

 

Помощи и дарения от страната 

 

Към 31.12.2021 г. са реализирани приходи от помощи и дарения от страната в размер на 2 000 лв. 
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РАЗХОДИ 

 

В годишния план за изпълнението бюджета са заложени разходи в размер на 16 058 976 лв., като са реализирани 90.91 % от очакваните за 2021 г. разходи 

на стойност 14 599 080 лв., в т.ч.: 

 

Разходите за заплати и възнаграждения на персонал, други възнаграждения за персонала и осигурителни вноски са в размер на 6 814 121 лв. или 97,95 % 

от очакваните за 2021 г. 

 

Разходите за издръжка са в размер на 1 580 949 лв. или 87,43 % от очакваните за периода. 

 

Разходите за придобиване на нефинансови активи са в размер на 6 252 189.00 лв. или  

86.20 % от очакваните за 2021 г. (в т.ч. са и средствата за изграждане на цялостна информационна и комуникационна инфраструктура с индикативна 

стойност 5 503 700 лв. прехвърлени по акредитивна сметка открита във връзка със сключен договор със системния интегратор „Информационно 

обслужване“ 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.). 

 

Отчетените към 31.12.2021 г. разходи са на обща стойност 8 739 496.59 лв. и включват текущи нелихвени разходи в размер 8 739 496.59 лв.  

 

Текущи нелихвени разходи 

 

Към 31.12.2021 г. сумата на текущите нелихвени разходи е 8 567 365.04 лв., което е с 1 367 210.18 лв. повече спрямо отчетените към 31.12.2020 г., и са 

обобщени както следва: 

 

Разходи за материали – 382 988.06 лв., в т. ч.: 

Разходи за горива, вода и енергия – 218 814.96 лв. 

Разходи за канцеларски материали - 4 673.72 лв. 

Разходи за работно облекло - 786.10 лв. 

Разходи за консумативи и резервни части за хардуер – 24 638.74 лв. 

Разходи за други материали – 134 084.54 лв. 

През отчетния период разходите за материали са 4.47 % от текущите нелихвени разходи на БТА и са със 179 812.75 лв. повече от разходите за материали 

през 2020 г. 

 

Разходи за външни услуги и наеми – 877 154.90 лв., в т.ч.: 

Разходи за текущ ремонт – 40 401.92 лв.  

Разходи за транспорт – 14 619.25 лв. 

Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги – 162 395.62 лв. 
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Разходи за квалификация и преквалификация на персонала – 4 060.00 лв. 

Други разходи за външни услуги – 599 879.26 лв. 

Приписани разходи за наеми – 55 798.85 лв. 

Разходите за външни услуги и наеми към 31.12.2021 г. са 10.5 % от текущите нелихвени разходи на БТА и са с 106 283.75 лв. повече от същите разходи 

през 2020 г. 

 

Разходи за амортизации – 238 243.74 лв. в т.ч.: 

Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни активи – 6 734.58 лв. 

Разходи за амортизация на сгради – 57 572.72 лв. 

Разходи за амортизация на машини, съоръжения, оборудване – 134 406.85 лв.  

Разходи за амортизация на транспортни средства – 36 846.34 лв. 

Разходи за амортизация на стопански инвентар – 2 685.25 лв. 

Разходите за амортизации към 31.12.2021 г. са 2.78 % от текущите нелихвени разходи на БТА и са с 3 184.53 лв. по-малко от същите разходи през 2020 г. 

 

Разходи за възнаграждения на персонала – 5 944 933.34 лв. и са 68.45 % от текущите нелихвени разходи. В разходите за възнаграждения на персонала са 

включени: 

Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения – 5 720 377.58 лв. 

Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения – 165 342.82 лв. 

Разходи за провизии на персонал – 334 979.61 лв. 

Сторнирани разходи за провизии за персонал – /-/ 296 792.99 лв.  

Разходи за възнаграждения на персонал в натура – 21 026.32 лв. 

 

Разходи за осигурителни вноски – 992 998.26 лв. и са 11.40 % от текущите нелихвени разходи, в т.ч.: 

Разходи за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване - 623 098.62 лв. 

Разходи за здравно осигуряване – 251 040.05 лв.; 

Разходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване – 118 859.59 лв. 

 

Разходи за данъци и такси – 38 658.42 лв., в т.ч.: 

Разходи за държавни такси – 1 843.00 лв.; 

Разходи за общински такси – 20 330.81 лв.: 

Разходи за общински данъци – 1 183.53лв.; 

Разходи за такси в чужбина – 15 301.08 лв.; 

 

Разходи за командировки – 76 929.96 лв. и са с 56 638.87 лв. повече от разходите за командировки през 2020 г.  

Разходите за командировки в страната са в размер на 34 451.35 лв..  

Разходите за командировки в чужбина – 42 478.61 лв. 
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Разходи за застраховане и други финансови услуги - 22 488.53 лв. и са с 3 254.62 лв. повече от същите разходи през 2020 година. Те включват: 

Разходи за застраховане - 17 128.91 лв. 

Разходи за банково обслужване на сметки и плащания – 5 359.62 лв. 

 

Други нелихвени разходи – 53 118.03 лв. и са с 46 798.46 лв. повече от същите разходи през 2020 г. В другите нелихвени разходи са включени: 

Разходи за съдебни разноски и арбитраж в страната – 3 974.53 лв. 

Разходи за санкции и неустойки в страната – 168.16 лв. 

Други разходи в страната – 48 975.39 лв.; 

 

Разходи за провизии за вземания – 13 708.08 лв. и са с 24579.78 лв. повече в сравнение с тези през 2020 г. 

 

ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Към 31.12.2021 г. са отчетени трансфери между бюджетни организации (нето) в размер на 14 805 390 лв., което е изпълнение от 99,99 % на уточнения план. 

 

БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 

 

Отчетеният бюджет на БТА към 31.12.2021 г. е с бюджетно салдо излишък /+/ в размер на 1 192 116 лв., който е финансиран от следните източници: 

Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-) – 2 160 лв. 

Суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци – 10 491 лв. 

Операции с чужди средства (нето) – 11 571 лв. 

Разликата между наличности на парични средства в началото на отчетния период (102 601 лв.) и в края на отчетния период (1 270 554 лв.) – 1 167 953 лв. 

Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период – 59 лв. 

 

Финансовият отчет на БТА представя информацията относно състоянието и изменението на активите, пасивите, приходите и разходите към 31.12.2021 г. 

Изготвен е при спазване на нормативните изисквания и счетоводната политика на БТА и представя имущественото и финансово състояние на агенцията 

вярно, честно и обективно. 

 

Изготвил: 

 

Йоана Петрова 

Директор на дирекция „Финанси“ на 

Българската телеграфна агенция    


