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ОБЩИ УСЛОВИЯ  

НА ПРЕСКЛУБОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия на пресклубовете на Българската телеграфна агенция 

(БТА), наричани по-долу за краткост Общи условия, се уреждат взаимоотношенията между 

БТА и организаторите на пресконференции или други събития в пресклубовете на БТА. 

(2) Настоящите Общи условия регламентират условията за организиране и провеждане на 

пресконференции или други събития, както и предоставянето на други услуги в пресклубовете 

на БТА, като уреждат реда, начина и условията за заявяване и заплащане, правата и 

задълженията на организаторите, както и правилата за поведение на останалите допуснати лица 

по време на пресконференциите или другите събития. 

(3) Настоящите общи условия се прилагат и по отношение на провеждане на пресконференции или 

други събития, и ползване на други услуги в Мултимедиен център зала „МаксиМ” на БТА. 

 

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на утвърждаването им от 

генералния директор на БТА, като се публикуват на интернет страницата на БТА и се поставят 

на видно място в помещенията на националните пресклубове на БТА.  

(2) С подаване на заявка за провеждане на пресконференция или друго събитие във всеки от 

националните пресклубове на БТА, организаторът се съгласява с настоящите Общи условия и 

се задължава да ги спазва, както и да гарантира спазването им от всички участници. 

(3) Преди да подадат заявка за провеждане на пресконференция или друго събитие в 

национален пресклуб на БТА, организаторите следва сами да проверят и да се запознаят с 

настоящите Общи условия. 

(4) БТА си запазва правото по своя преценка и по всяко време да променя Общите условия, 

като промяната влиза в сила от момента на утвърждаването й от генералния директор на БТА, 

като се публикува на интернет страницата на БТА.  

 

Чл. 3. По смисъла на настоящите Общи условия: 

1. „БТА“ или „Агенция(та)“ е Българската телеграфна агенция, като национален, независим, 

информационен институт, чиято дейност се определя със Закона за Българската телеграфна 

агенция. БТА е със седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49, вписана в Регистър 

БУЛСТАТ с единен идентификационен код (ЕИК) 000695071. 

2. „Интернет страницата на БТА“ е www.bta.bg, както и всички интернет страници, собственост 

на БТА, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено 

място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или 

друг стандартизиран протокол, като например страници във Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram, YouTube, tiktok и други, на които се съдържат информационни продукти на БТА. 

3. „Национални пресклубове на БТА“ са всички пресклубове, изчерпателно изброени в заповед 

на генералния директор на БТА. 



4. „Пресконференция“ е публична среща, която е уговорена предварително и предполага 

присъствието на представители на различни медии. Пресконференциите обикновено се състоят 

в специално проектирани и оборудвани за целта зали, в които организаторите съобщават една 

или повече новини, след което отговарят на въпроси, зададени им от журналистите.  

5. „Други събития“ могат да бъдат семинари, конгреси, конференции, кръгли маси, дискусии, 

представяния и други събития. 

6. „Услуги в националните пресклубове на БТА“ са всички услуги, изчерпателно изброени в 

утвърдена от генералния директор на БТА заповед за определяне на цени за провеждане на 

пресконференции или други събития и ползване на услуги в националните пресклубове на БТА, 

публикувани на интернет страницата на БТА. С оглед избягване на всякакво съмнение, не 

всички услуги се предлагат във всички национални пресклубове на БТА. 

7. „Организатори“ са лицата, които организират и провеждат пресконференции или други 

събития в националните пресклубове на БТА и ползват услуги в националните пресклубове на 

БТА.  

8. „Участници“ са всички лица, заявени от организаторите, включително, но не само 

говорители, сътрудници, партньори, а при наличие на свободни места и граждани. 

9. „Представители на медиите“ – лица с журналистически карти, чиито срок на валидност не е 

изтекъл. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 

Раздел I 

Подаване на заявка 

 

Чл. 4. (1) Всеки гражданин и/или организация може да подаде заявка за провеждане на 

пресконференция или друго събитие и ползване на услуги от всеки от националните 

пресклубове на БТА. 

(2) Заявката се подава в писмена форма, по електронната поща на конкретния национален 

пресклуб, посочена на интернет страницата на БТА, или на място във всеки от националните 

пресклубове на БТА. 

(3) Заявката задължително съдържа: 

1. Данни за заявителя: две имена, актуален телефонен номер и електронна поща за контакт; 

2. Данни за организатора, в случай че е лице, различно от заявителя: две имена, актуален 

телефонен номер и електронна поща за контакт за физически лица или наименование, ЕИК, 

актуален телефонен номер и електронна поща за контакт за юридическите лица. 

3. Информация относно заявените услуги: избор на национален пресклуб на БТА, ден и час за 

провеждане на пресконференцията или друго събитие, времетраенето, брой участници, както и 

допълнителните услуги, които ще бъдат ползвани. В случай че ще бъде използвано лично 

оборудване и техника на организатора, същите се уточняват предварително. 

4. Когато е приложимо, към заявлението се прилага и документ, който удостоверява, че лицето 

попада в случаите, за които са предвидени отстъпки от цените за провеждане на 

пресконференции или други събития, в националните пресклубове на БТА. 

(4) Конкретната заявка се счита за приета само след получаване на писмено потвърждение, 

изпратено по електронна поща, от служителите на съответния национален пресклуб на БТА. По 

изключение, в случай че заявката е направена на място в съответния национален пресклуб на 

БТА, потвърждението също се получава на място. След потвърждението на заявката се изпраща 

и фактура.  



 

 

 

Раздел II 

Права и задължения на организатора 

 

Чл. 5. (1) След приемане на заявката, организаторът е длъжен не по-късно от два дни преди 

провеждането на пресконференцията или друго събитие да изпрати по електронна поща или да 

представи на място в БТА информация относно темата и списък на участниците в 

пресконференцията или събитието. 

(2) При формулиране на заявените теми за пресконференции или други събития, които се 

публикуват на страницата на БТА, организаторът трябва да се съобрази с принципите, 

установени в чл. 4 от Закона за БТА, както и в Етичния кодекс на БТА.  

(3) БТА по никакъв начин не се ангажира и не носи отговорност за съдържанието и 

формулировката на заявените теми, като при публикуването на съобщения за 

пресконференциите или другите събития се води единствено от принципите, обявени в чл. 4 от 

Закона за БТА, както и от Етичния кодекс на БТА. 

(4)  В случай че публикуваната тема на пресконференция или друго събитие, провеждани в 

национален пресклуб на БТА, засяга правата и законните интереси на трети лица, отговорност 

носи организаторът, към когото следва да се подаде съответното възражение/сигнал. 

(5) БТА си запазва правото да откаже организирането на пресконференция или друго събитие, 

ако формулираната от организатора тема противоречи на Закона на БТА или на Етичния кодекс 

на БТА. 

 

Чл. 6. (1) Организаторът се задължава: 

1. Да заплати дължимата сума за провеждане на пресконференция или друго събитие и 

ползване на услуги в националните пресклубове на БТА, за което да получи фактура и/или 

касов бон. 

2. Да организира и проведе пресконференцията или друго събитие, както и да ползва 

предоставените му услуги в съответствие с настоящите Общи условия и в присъствието на 

представители на БТА. 

3. Да предприеме незабавно необходимите действия за спешно отстраняване на щети върху 

националните пресклубове на БТА и/или разположените в тях вещи, вследствие на виновни или 

безвиновни действия на участниците в пресконференцията или друго събитие, като уведоми 

незабавно представителите на БТА. 

4. Да спазва безопасността и опазването от пожар на националните пресклубове на БТА. 

5. Да гарантира осигуряването и съблюдаването на санитарно-хигиенните изисквания в 

националните пресклубове на БТА. 

 

Чл. 7. (1) Организаторът имат право да бъде допуснат и да проведе пресконференция или друго 

събитие в заявения от него национален пресклуб на БТА, на запазените дата и час, при спазване 

на настоящите Общи условия. 

(2) Организаторът има право да получи и заявените от него услуги при провеждане на 

пресконференция или друго събитие в националните пресклубове на БТА, за които е заплатил. 

 

Чл. 8. (1) БТА има право да получи дължимата сума за провеждане на пресконференция или 

друго събитие и ползване на услуги в националните пресклубове на БТА. 



(2) БТА има право да иска от организатора да уточни датата и часа/часовете за провеждане, 

темата, конкретния пресклуб на БТА, в който ще се проведе пресконференцията или друго 

събитие, необходимото оборудване, както и необходимостта от кафе-паузи или кетъринг за 

целите на пресконференцията или друго събитие, и/или ползването на други услуги, 

предоставяни от БТА в съответния национален пресклуб на БТА. 

 

Чл. 9. (1) БТА има и следните права: 

1. Да оповестява на интернет страницата си предстоящите пресконференции или други събития 

в националните пресклубове, когато те са публични, чрез обявление по образец, приложение 

към настоящите Общи условия. 

2. Да изпраща покана за пресконференциите по електронната поща до медиите. 

3. Да излъчва на живо пресконференциите, проведени в националните пресклубове в страната и 

в чужбина при наличие на техническа възможност.  

4. Да качва на интернет страницата си видеозаписите от пресконференциите, проведени в 

националните пресклубове на БТА, ако те са публични. 

(2) Изброените в ал. 1 права се реализират по преценка на БТА. Организаторите на 

пресконференции в пресклубовете нямат право на отказ от ползване на изброените по ал. 1 

услуги. Организаторите на други събития ползват описаните в чл. 1 услуги, само ако изрично 

ги заявят.  

 

Чл. 10. (1) БТА се задължава: 

1. Да осигури спокойното и безпрепятствено организиране и провеждане на пресконференция 

или друго събитие в рамките на уговорения срок. 

2. Да осигури и технически да обезпечи всички услуги, заявени от организатора, които БТА 

предоставя в съответния национален пресклуб на БТА. 

(2) БТА няма задължение да отразява проведените в националните пресклубове на БТА 

пресконференции или други събития в своите информационни емисии. 

 

Раздел IV 

Общи правила за поведение  

 

Чл. 11. С присъствието си в националния пресклуб на БТА по време на пресконференция или 

друго събитие, всички лица (организатори, участници и представители на медии) се съгласяват 

да бъдат снимани и записвани, като дават съгласие организаторите и БТА да публикуват в 

интернет страниците си и в профилите си в социалните мрежи, направените по време на 

събитието аудио и видео материали и снимки.  

 

Чл. 12. БТА по никакъв начин не се ангажира и не носи отговорност за заявления, изказвания, 

становища и позиции, изразени от организаторите и участниците в пресконференцията или 

друго събитие, както и за отправени въпроси и коментари от страна на представителите на 

медиите.  

 

Чл. 13. (1) В националните пресклубове на БТА не се допускат лица, видимо употребили 

алкохол или упойващи вещества, както и лица, демонстриращи агресивно поведение. 

(2) В националните пресклубове на БТА не се допуска внасянето на оръжие, боеприпаси, 

взривни вещества, пиротехнически изделия и други опасни средства. 

(3) В националните пресклубове на БТА не се допускат малолетни деца без придружител. 



(4) Достъпът до национален пресклуб – гр. София, става след задължителна регистрация на 

входа и след проверка от охраната, съгласно вътрешните правила на БТА. 

(5) В сградите, в които се помещават националните пресклубове на БТА, както и в самите тях, 

не се разрешават: 

1. Тютюнопушенето; 

2. Изхвърлянето на отпадъци не на предназначените за това места; 

3. Говоренето на висок тон, вдигането на шум и нарушаване спокойствието на служителите на 

БТА; 

4. Увреждането на лица, служители и гости на БТА, и /или имущество на БТА; 

5. Действия и прояви, насочени към подбуждане на расова, етническа, национална, религиозна 

омраза, дискриминация въз основа на защитени от закона признаци или по друг начин засягаща 

честа, достойнството или доброто име на отделни или групи лица; 

6. Залепването по стените на реклами, обяви и др. 

7. Поставянето на рекламни материали в националните пресклубове на БТА може да става само 

при условията (разположение, размери и цени), обявени на интернет страницата на БТА. 

8. В националните пресклубове на БТА се забранява поставянето и/или разпространяването на 

рекламни материали, чиито послания противоречат на Закона за БТА и на Етичния кодекс на 

БТА. 

 

Чл. 14. Всички лица (организатори, участници и представители на медиите) са длъжни да 

изключват звука на мобилните си телефони по време на пресконференцията или друго събитие. 

 

Чл. 15. БТА не носи отговорност за забравени вещи /техника, дрехи и др./ в националните 

пресклубове на БТА. 

 

Чл. 16. БТА не осигурява паркинг за лицата (организатори, участници и представители на 

медиите) за времето на провеждане на пресконференция или друго събитие в националните 

пресклубове на БТА. 

 

Раздел V 

Начин на плащане и неустойки 

 

Чл. 17. (1) БТА обявява на интернет страницата си актуалните цени за провеждане на 

пресконференции или други събития и ползване на услуги в националните пресклубове на БТА. 

(2) Организаторите се задължават да заплатят за провеждане на пресконференции или други 

събития и ползване на услуги в националните пресклубове на БТА, съгласно актуалните цени, 

обявени на интернет страницата на БТА. 

(3) Заплащането се извършва авансово, като може да бъде направено по банков път, чрез пос 

терминал или в брой в касата на БТА, не по-късно от деня и часа на провеждане на събитието.  

(4) БТА си запазва правото да променя цените за провеждане на пресконференции или други 

събития и ползване на услуги в националните пресклубове на БТА. 

 

Чл. 18. (1) При отказ на организатора да проведе уговорената пресконференция или друго 

събитие и да използва уговорените услуги, организаторът дължи следните неустойки: 

1. Неустойка в размер на 50 % от сумата при отказ от 2 до 5 дни преди събитието; 

2. Неустойка в размер на 100 % от сумата при отказ един ден преди събитието. 

3. Организаторът не дължи неустойка при евентуална отмяна или промяна на ден и час на 

пресконференцията или събитието, в случай на непреодолима сила (форсмажор).  



Преходни и заключителни разпоредби 

 

§   1. Настоящите Общи условия се утвърждават със заповед на генералния директор на БТА и 

имат силата на договор между БТА и организаторите. 

§ 2. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

§  3. Всички спорове между БТА и организаторите във връзка с провеждането на 

пресконференции или други събития и предоставянето на услуги в националните пресклубове 

на БТА се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже 

невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. 

София. 

§ 4.  В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по 

надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на 

Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните. 

 

 

  


