
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

            

 

 

Проект! 

 

 

 

З  А  К  О  Н 

 
за изменение  на Закона за Българската телеграфна агенция 

(Обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.,  изм. бр.78 от 2012 г.,  бр. 15 от 2013 г.,  бр. 19 от 2014 г.) 

 

 Параграф единствен. Член 16 се изменя така: 

 „Чл. 16. (1) Генералният директор на БТА ежегодно не по-късно от 

30 април представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността 

си, включващ и финансов отчет. 

 (2) Специализираната постоянна комисия на Народното събрание 

разглежда отчета по ал. 1 и изготвя доклад по него, който се разглежда от 

Народното събрание. 

 (3) Народното събрание обсъжда и  приема отчета по ал. 1. 

 (4) Решението на Народното събрание относно приемането на отчета 

по ал. 1 за дейността на БТА се обнародва в „Държавен вестник”.” 
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М  О  Т  И  В  И 

 

към Законопроекта за изменение на Закона за  

Българската телеграфна агенция 

 

 

През 2011 г.  Народното събрание прие Закон за Българската 

телеграфна агенция. Законът предвижда генералният директор да внася за 

обсъждане в Народното събрание отчети за дейността си, включително 

финансови отчети, не по-късно от 31 октомври  – за първото полугодие и  

30 април – за предходната година. На практика отчетът от първото 

полугодие се явява като част от годишния отчет на независимия 

национален информационен институт на Република България. 

С настоящия Законопроект за изменение на Закона за Българската 

телеграфна агенция се предлага да отпадне внасяне на отчета за първото 

полугодие и да се запази отчетът от една година. Такъв е срокът и при 

отчетите/докладите на Националната здравноосигурителна каса, 

Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, 

Българската академия на науките и др.  

За една голяма институция като БТА – първостепенен разпоредител с 

бюджет, с над 117 годишна история, срокът от шест месеца е недостатъчен 

за да могат да бъдат направени отчетливи изводи за дейността й, 

включително и за нейното финансово състояние. 

Предложеното изменение на Закона за Българската телеграфна 

агенция не  изисква допълнителни финансови средства.  
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