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І. Факти, документи, справки, отчети и изводи относно
съставянето на бюджет 2010.

1. Хронология на съставянето. Основни параметри.
Отчетни данни.

Бюджетът за 2010 година е съставен при допускания, които са

залегнали в следните документи:

Нормативни документи, решения на УС, докладни записки:

 Решение на МС № 203 от 27.03.2009 г. за бюджетна процедура

за 2010 г.;

 Решение на МС 670 от 06.08.2009 г. за бюджетна процедура за

2010 г.;

 Докладна записка от Димитър Чапанов, № 1465 от 03.09.2009

г., относно тригодишната бюджетна прогноза 2010 – 2012 г.;
В докладната се посочват основните макроикономически и натурални

показатели, ползвани при разработването на прогнозат а. Заложените размери на

собствени приходи са по-ниски в сравнение с предходната 2009 г., като посочената за

това причина е финансовата криза и промяната в конюнктурата на рекламния пазар.

Въпреки предложените и приети от Управителния съвет по -ниски размери на

собствени приходи в тригодишната бюджетна прогноза, при разработването на

бюджета за 2010 г. същите са увеличени с ок оло 72 на сто спрямо прогнозата. С

докладната записка се предлага разходната част на бюджета на БНТ да бъде в

размер на 129,7 млн.лв., като прогнозните собствени приходи възлизат на 15,977

млн.лв.

 Решение на УС, протокол № 45 от 03.09.2010 г. за приемане на

бюджетна прогноза за 2010 – 2012 г.;
С това решение УС одобрява бюджетната прогноза, предложена от финансовия

директор.
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 Писмо до Министъра на финансите № 659 от 04.09.2009 г. за

представяне на тригодишната бюджетна прогноза 2010 -2012 г.;

 Писмо до СЕМ № 658 от 04.09.2009 г. за съгласуване на

тригодишната бюджетна прогноза, на основание чл. 62, т. 5 от

Закона за радиото и телевизията;

 Решение на УС, протокол №46 от 09.09.2009 г. за приемане на

прогнозните разходи, необходими за цифровизацията на

програмата на БНТ за периода 2010 – 2012 г.;

 Писмо до Министъра на финансите № 656 от 04.09.2009 г. за

представяне на доклад за прогнозните раз ходи за периода 2010 –

2012 г., необходими за цифровизацията на програмата на БНТ ;

 Докладна записка № 1701 от 15.10.2009 г. на Финансов ия

директор на БНТ относно корекции в бюджета на БНТ за 2009

година;

 Решение на УС, протокол № 54 от 15.10.2009 г. за одобряване

на корекции в бюджета на БНТ за 2009 година , съгласно докладна

записка № 1701 от 15.10.2009 г. на Финансов ия директор;

 Докладна записка № 1719 от 21.10.2009 г. на Финансов ия

директор относно финансовото състояние на БНТ и евентуалните

ефекти от това за бюджет 2010 г.:
Представена е информация за очакваното изпълнение на бюджета към

31.12.2009 г. и евентуалното влияние на дефицита за Бюджет 2010 г. Финансовия т

директор прави предложение неусвоените целеви средства за капиталови разходи в

размер на 7 000 хил.лв. да се прехвърлят в §10 -00 „Текуща издръжка”, като за това се

поиска съгласие от Министерство на финансите. За текущ а издръжка са

изразходвани и неусвоените средства за създаване и подпомагане на български

филмови проекти, които БНТ е задължена по закон да отчислява всяка годи на от

предоставената субсидия. Констатирано е слабото и зпълнение на собствените

приходи и стартирането на нови скъпоструващи предавани, чиято реализация

продължава. Одобрените допълнителни средства от МФ в размер на 9,5 млн. лв, не са

усвоени изцяло, поради несвоевременно пре дприемане на адекватни действия. Т ака
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БНТ е загубила средства в размер на 5,65 млн.лв. за 2009 година. Очакваният дефицит

ще възлезе на 11,297 млн.лв.

На стр.4 се твърди че БНТ към 1 януари на 2010 г. - „..в края на годината по

банковата ни сметка следва да покажем като налични средства в размер на 10, 230

млн.лв.”, в т.ч. 7,4 млн.лв. неусвоени капиталови разходи и 2,8 млн.лв. –

филмопроизводство.

 Решение на УС, протокол № 57 от 22.10.2009 г. за намаляване

на Инвестиционната програма на БНТ ЗА 2009г. и ограничаване

на други разходи във връзка с финансовата криза, на основание

Докладна записка № 1719 от 21.10.2009 г. на Финансов директор.
УС приема по целесъобразност предложението на финансовия директор и дава

съгласие инвестиционната програма да се намали със 7 млн.лв за 2009 г., като след

получаване на съгласие от МФ тези средства да се прехвърлят за текуща издръжка.

Без да е получено съгласие и разрешение от страна на Министерство на

финансите, средствата са изразходвани за погасяване на текущи разходи.

 Докладна записка № 1978 от 08.12.2009 г на Финансовия

директор, относно подготовката и изготвянето на Бюджет 2010 г.
Представената информация е в следствие на п роведено съгласуване на

проекто-бюджета на БНТ с министерство на финансите и внесения в Народно то

събрание проект на Закон за държавния бюджет за 2010 г. Към докладната е

приложена таблица с конкретни стойностни изражения, включващи размера на

поетите от БНТ ангажименти и средствата , необходими за текуща издръжка и

обезпечаване на програмата. Размерът на приходната част е съобразен с

договорената държавна субсидия и собствени приходи от 10 000 хил.лв. При тези

стойности е формиран дефицит от 20 776 хил.лв., който в последствие е покрит чрез

нереално увеличение на размера на собствените приходи.

 Решение на УС, протокол № 66 от 10.12.2009 г ., относно

подготовката и изготвянето на Бюджет 2010 г.
С решението УС определя СМРЗ в размер на 1 077 лв., запазване на

числеността – 1 752 щ.бр., СБКО в размер на 2,55% и приоритетите на

инвестиционната програма.

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
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 Постановление на С № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на

държавния бюджет за 2010 г.

 Указания на МФ № ДР 1 от 18.01.2010 г. за изпълнение на

държавния бюджет за 2010 г.

 Докладна записка № 186 от 09.02.2010 г. за приемане на Бюджет

на БНТ за 2010 г.
Представена е информация за основните позиции от бюджета и техните

стойности. Предложено е, поради недостиг на финансови средства и формиран

дефицит от 17 500 хил.лв., бюджетът да се балансира чрез увеличаване размера на

собствените приходи в рамките на дефицита , като е казано, че при пълно

натоварване на рекламното време приходите биха били 10 млн.лв. Общите разходи

възлизат на 88,861 млн.лв. за 2010 година.

Предлага се на УС да приеме предложения б юджет и да вземе решения, с

които не е възложено реализирането на допълнителни приходи, въпреки

констатацията за дефицит в размер на поне 17,5 млн.лв.

 Решение на УС, протокол № 07.11.02.2010 г. за приемане на

бюджета на БНТ за 2010 г.
УС приема предложеното в Докладна записка № 186 от 09.02.2010 г. за

приемане на Бюджет на БНТ за 2010 г., като възлага да се ограничи подаването на

заявки за поемане на задължения само за най -необходимото и неотложното, а новите

или извънредни продукции и предавания да се реализират в рамките на бюджетите на

съществуващите предавания и т.н.

 Писмо до Министерство на финансите № 87 от 11.02.2010 г . за

представяне на месечно разпределение на бюджета на БНТ  за

2010 г.

Кореспонденция.

 Писмо до Министъра на финансите № 553 от 30.06.2009 г. за

предприети действия относно ПМС 156 от 17.06.2009 г.
Писмото дава информация за предприетите през 2009 г. мерки във връзка с

финансовата криза и с цел оптимизиране на разходите, които включват свиване на
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административните разходи, преустановяване на сключването на договори за

дейности, които не са приоритетни и т.н. .

 ПЪРВО ПИСМО до Министъра на финансите № 612 от

04.08.2009 г. за предоставяне на преходния остатък от 2008 г.
Първото искане за ползване на преходния остатък в размер на 1,044 млн.лв. е в

резултат на натрупани задължения в размер на 5,92 млн.лв., в т.ч. към БТК в размер

на 3.14 млн.лв.

 ВТОРО ПИСМО до министъра на финансите № 683 от

16.09.2009 г. за предоставяне на преходния остатък от 2008 г.
Второ писмо за ползване на преходния остатък – за изплащане на договорни

задължения към дружеството за управление на авторски и сродни права

“Филмаутор” - като не е посочен размерът на задължението.

 Писмо до Министъра на финансите № 721 от 07.10.2009 г.
В писмото се твърди, че БНТ е намалила средно с 20 на сто бюджетите на

вътрешните и външните предавания, което е възможният максимум. Писмото е в

резултат на писмо № 91-00-939 от 29.09.2009 г. на МФ за засилване на финансовата

дисциплина.

 Писмо до Генералния директор на БНТ от Министъра на

финансите № 92-00-86 от 05.10.2009 г.;
В отговор на наше писмо № 683 от 16.09.2009 г., относно отказ да се

предостави преходния остатък от 2008 г. за ползване през 2009 г. и че БНТ трябва да

ограничи и оптимизира разходите с и с оглед недопускане натрупване на просрочени

задължения.

 Писмо до Министъра на финансите № 777 от 26.10.2009 г.;
Искане за трансформиране на остатъка от целево предоставените средства

за капиталови разходи в текуща издръжка , във връзка с изпълнение на ре шение

№57/2009 на УС. Няма получен отговор.

 ТРЕТО ПИСМО до Министър на финансите № 939 от

09.11.2009 г. за предоставяне на преходния остатък от 2008 г.;
В писмото отново се повдига въпросът за предоставяне на преходния остатък

от 2008 г. в размер на 1,044 млн.лв., с цел частично погасяване на задължения та. Към

този момент БНТ има просорчени задължения в размер на 5,547 млн.лв ., в т.ч. 5,1

млн.лв. към БТК.
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 ЧЕТВЪРТО ПИСМО до Министъра на финансите № 08 от

07.01.2010 г. за предоставяне на преходния остатък от 2008 г.
Четвъртото писмо е изпратено след приключване на финансовата 2009 година,

като в него отново е поставен въпросът с разрешаването за ползване на преходния

остатък от 2008 година за погасяване на част от задължението към БТК .

МФ е разрешило използването чрез одобряване на лимит през СЕБРА . Със

сумата е погасено задължение към БТК, първо по реда на възникването му, след което

е преустановено обслужването на натрупаното вече задължение .

Съгласно цитираната по-горе документация - докладни записки,

решения на УС и кореспонденция - могат да се направят изводите, че

ръководството на БНТ в лицето на членовете на Управителния съвет и

финансовия директор са били добре информирани за финансовото

състояние на телевизията. Изготвили са проект на бюджет с разход на част,

съобразена с фактическото състояние на БНТ.

Министерството на финансите е искало засилване на финансовата

дисциплина още през 2009 година. Това е изразено чрез оптимизиране на

разходите с цел недопускане на неразплатени задължения.

През 2009 са приети решения и са създадени условия за

оптимизиране на разходите на БНТ, но с незначителен ефект в сравнение с

реалностите (натрупаните задължения към 31.12.2009 са в размер на

6,577 млн.лв.). Междувременно БНТ е търсела и начин да покрие

дефицита за 2009 година чрез използване на други средства от бюджета си,

за което не е получила разрешение от МФ.

Водените преговори с представители на Министерство на финансите

за бюджет 2010 са приключили при следните основни параметри:

 Субсидия в размер на 60 088 хил. лв. в т.ч. за капиталови

разходи 8 100 хил. лв.

 Общ размер на разходите 70 088 хил. лв.;
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Министерството на финансите е предложило разходите на БНТ за

2010 година да бъдат в размер на 70 ,088 млн.лв., в т.ч. разходи за

възнаграждения в размер на 11,920 млн.лв. и социални осигуровки в

размер на 2,257 млн.лв.

Приходите и разходите по отчетни данни за последните три години

на касова основа са посочени в табл.1.



Табл. 1

ПОКАЗАТЕЛИ Отчет
2007

Отчет
2008

Отчет
2009

Бюджет
2010г.
ПЛАН

Очаквано
изпълнение

към
31.12.2010

Изпълнение
на бюджет
2010 в %

Изменение
2010/2009 в

%

1 2 3 4 5 8
1. ПРИХОДИ 18 494 127 8 625 556 6 644 992 27 500 000 6 003 255 21,83 -9,66
1.1. Реклама. 6 802 119 3 605 072 3 445 244 15 028 000 6 092 132 40,54 76,83
1.2. Спонсортво. 4 809 263 4 095 634 2 170 280 9 030 000 1 437 937 15,92 -33,74
1.3. Други. 10 141 164 2 337 633 3 271 965 5 268 067 841 580 15,98 -74,28
1.4. Почивни бази. 355 539 453 448 407 292 523 933 317 854 60,67 -21,96
1.5. Косвени данъци и ЗКПО. -3 613 958 -1 866 231 -2 649 789 -2 350 000 -2 686 248 114,31 1,38
2.РАЗХОДИ 68 285 230 95 304 054 80 733 500 88 860 555 73 019 111 82,17 -9,56
2.1. Възнаграждения. 18 577 028 23 288 440 22 612 801 23 313 042 23 158 285 99,34 2,41
2.1.1. Трудови. 16 638 956 20 715 776 19 455 099 20 610 232 20 581 216 99,86 5,79
2.1.2. Други. 1 822 615 2 455 647 3 075 920 2 688 810 2 569 424 95,56 -16,47
2.1.3. СБКО- ТД Пампорово 115 457 117 017 81 782 14 000 7 645 54,61 -90,65
2.2. Задължителни осигурителни вноски 3 783 886 4 233 581 3 598 003 3 787 668 3 669 428 96,88 1,99
2.3. Издръжка. 25 650 698 47 519 340 40 571 598 36 570 292 26 968 962 73,75 -33,53
2.3.1. Материали, резервни части, консумативи. 2 452 541 2 774 955 1 463 281 1 210 900 1 099 946 90,84 -24,83
2.3.2. Вода горива и енергия. 1 890 762 2 388 367 2 071 719 2 116 500 2 153 460 101,75 3,95
2.3.3. Външни услуги (вкл. БТК) 15 329 206 15 619 272 11 994 732 16 857 129 6 171 259 36,61 -48,55
2.3.4. Авторски права. 5 313 309 6 494 931 6 465 385 6 203 856 6 739 532 108,63 4,24
2.3.5. Услуги от други организации. 2 990 386 4 092 032 3 518 489 3 128 227 2 816 395 90,03 -19,95
2.3.6.Текущи ремонти 469 895 269 679 239 670 152 500 78 069 51,19 -67,43
2.3.7. Данъци и такси. -13 333 922 860 173 895 228 700 164 558 684 79,79 -37,59
2.3.8. Командиръвъчни. 1 801 334 1 980 030 1 385 082 1 485 990 1 380 723 92,92 -0,31
2.3.9. СБКО. 198 046 405 294 384 544 520 666 495 677 95,20 28,90
2.3.10. Други разходи за издръжка. 8 539 141 12 634 607 12 153 468 4 194 360 5 475 217 130,54 -54,95
2.4. Членски внос и участие в НТО. 294 443 88 347 227 910 230 245 225 040 97,74 -1,26
2.5. ДМА 7 370 569 10 310 768 6 232 816 8 100 000 7 213 752 89,06 15,74
2.5.1. Придобиване. 6 421 169 9 484 388 3 097 875 1 354 149 447 362 33,04 -85,56
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2.5.2. Ремонт. 949 400 826 380 3 134 941 6 745 851 6 766 390 100,30 115,84
2.6. ДНА 12 608 606 9 863 578 7 490 372 16 859 308 11 783 644 69,89 57,32
2.6.1. Придобиване на програмни продукти. 266 271 212 260 62 707 45 000 2 313 5,14 -96,31
2.6.2. Патенти. 17 424 25 221 63 849 30 000 25 120 83,73 -60,66
2.6.3. Филмопроизводство. 5 369 384 3 217 821 2 714 032 5 198 800 3 197 230 61,50 17,80
2.6.4. Права за български програми. 261 815 959 581 625 309 736 000 46 576 6,33 -92,55
2.6.5. Права за чужди програми. 3 657 665 3 446 716 2 229 329 2 850 674 2 354 955 82,61 5,64
2.6.6. Спортни програми. 3 036 047 2 001 979 1 795 146 7 998 834 6 157 450 76,98 243,01
3. ИЗЛИШЪК/ДЕФИЦИТ преди субсидия -49 791 103 -86 678 498 -74 088 508 -61 360 555 -67 015 856 109,22 -9,55
4. Субсидия 44 641 471 81 731 000 74 299 280 60 088 000 60 088 000 100,00 -19,13
4.1. Субсидия - получена 65 657 440 81 731 000 74 299 280 60 088 000 60 088 000 100,00 -19,13
4.2. Субсидия - възстановена -21 015 969 0 0 0 0
4.3. Излишък/Дефицит преди прех.остатък -5 149 632 -4 947 498 210 772 -1 272 555 -6 927 856 544,41 -3 386,90
5. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК от предх.година 11 158 913 6 009 281 1 061 783 1 272 555 1 272 555 100,00 19,85
6. ИЗЛИШЪК/ДЕФИЦИТ 6 009 281 1 061 783 1 272 555 0 -5 655 301 -544,41

7. Задължения (начислена база)-* 212 317 129 245 -6 577 535 -18 523 796 -19 345 283 104,43 194,11

8. Вземания начислена база-** 2 349 756 1 782 009 1 756 351 1 756 000 2 860 376 162,89 62,86

9. ИЗЛИШЪК/ДЕФИЦИТ (начислена база) 8 571 354 2 973 037 -3 548 629 -16 767 796 -22 140 208 132,04 523,91

2010 ПРОГНОЗА ОБЩО БТК ТБО ДОСТАВКИ ПРАВА

Задължения към 31.12.2010 19 345 283,00 17 945 283,00 600 000,00 500 000,00 300 000,00

2010 ПРОГНОЗА ОБЩО ДРУГИ РЕКЛАМА БАРТЕР СЪД.СПОРОВЕ ТЕХН.УСЛУГИ РТВЦ Благ.

Вземания към 31.12.2010 г. 2 860 376,19 18 551,16 1 940 408,59 382 109,36 481 421,88 20 500,00 17 385,20

2009 ОБЩО БТК УСЛУГИ Външни Прод. Други
Задължения към 31.12.2009 6 577 534,65 6 153 915,11 310 479,46 113 140,08

2009 ОБЩО ДРУГИ РЕКЛАМА БАРТЕР СЪД.СПОРОВЕ ТЕХН.УСЛУГИ РТВЦ Благ.

Вземания към 31.12.2009 г. 1 756 351,11 20 807,53 927 492,00 296 882,25 481 421,88 20 233,05 9 514,40

юли 2010 отчет ОБЩО БТК ТБО Външни Прод. ПРАВА Доставчици
Задължения към 31.07.2010 17 398 846,70 12 416 636,29 559 000,00 346 920,00 2 479 438,72 1 596 851,69

юли 2010 отчет ОБЩО ДРУГИ РЕКЛАМА БАРТЕР СЪД.СПОРОВЕ ТЕХН.УСЛУГИ РТВЦ Благ.

Вземания към 31.07.2010 г. 2 860 324,39 18 551,16 1 940 408,59 382 109,36 481 421,88 20 448,20 17 385,20
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2. Данни и анализ.

От наличните документи, водената кореспонденция и проведените

работни срещи е видно, че за 2010 година ръководството на БНТ и

финансовият директор са предложили и одобрили бюджет, който,

считано от датата на предлагането и в последствие приемането му, е

неизпълним в приходната му част в размер на около 17,5 млн.лв., без

да се вземат предвид и натрупаните задължения , (стр.4 от Докладна

записка от финансовия директор, с изх.№ 186 от 09.02.2010 година).

Очакваният дефицит за 2010 година, ако се добави очакваното

неизпълнение на приходите в размер на 17,5 млн.лв. , би достигнал 35

млн. лв..

Според Министерството на финансите общият размер на разходите

следва да бъде 70,088 млн. лв., с цел постигане на балансиран бюджет.

Министерството на финансите е прогнозирало приходи в размер на същата

сума, като в т.ч. са включени 60, 088 млн. лв. субсидия, т.е. МФ

прогнозира собствени приходи в размер на 10 млн . лв. При наличие на

1,2 млн. лв. преходен остатък се допуска собствените приходи да бъдат в

размер на 8,8 млн. лв., като по този начин за следващата година БНТ няма

да разполага с буферен резерв.

От приложените отчети за изпълнение на собствените приходи за

последните 3 години е видно, че е налице тенденция за намаляването им.

През 2009 година собствените приход и са с 22.96 на сто по-малко то 2008,

и с 64.06 на сто по-малко от 2007 година. В същото време България бе

засегната от последиците на световната финансова криза, която прерасна в

икономическа. Свиването на бюджетите на рекламодателите е логичен

прогнозируем ефект, който е следвало да намери отражение при

прогнозиране на приходите на БНТ (свиване на собствените приходи и на

държавната субсидия). Въпреки данните от отчетите за предходните
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години и наличието на ясно различими индикации за влошаване на

икономическата среда, необяснимо е предложението и приемането на

значително увеличение на собствените приходи спрямо 2009 година.

Предложеното увеличение на с обствените приходи е над 4 пъти спрямо

отчета за 2009 година?! Не са предприети мерки или стратегия, коят о да

обезпечава одобреното увеличение на приходната част или поне да създава

условия за нейното реализиране.

Вместо това БНТ е спряла да обслужва задълженията си още през

лятото на 2009 година, с което е постигнала „на книга” преходен остатък

на касова основа от около 1,2 млн.лв., което се дължи основно на спрените

плащания към доставчици в размер на 6 ,578 млн.лв..

Несъбраните/падежирани приходи възлизат на 1,756 млн. лв. съгласно

обяснителна записка от финансовия директор от началото на 2010 година.

Най-голямата дължима към БНТ сума е от рекламни аге нции в размер на

927, 5 хил.лв.; втората - вземания по съдебни спорове в размер на 481,4

хил.лв.

БНТ завършва финансовата 2009 година с дефицит в размер на

около 3,5 млн.лв. (на начислена база), с което се прехвърля дълг към

2010 година, в разрез с цитираните по -горе указания на

Министерството на финансите.

Най-голямото утежнение за бюджета на БНТ за 2010 година

представлява решението за спиране на плащането към БТК за

предоставяната услуга по договор № 2502 от 2 4.04.2002 г., считано от

м.август 2009 година . Предложението е на финансовия директор, като

няма решение на УС на БНТ. Впоследствие, за 2009 година не са заплатени

задължения в размер на 6 ,578 млн. лв.. За 2010 година (към 31-ти юли)

сумата вече възлиза на 12,416 млн. лв., а към 31.08.2010 г. – 13,496 млн.лв.

Предложението за спиране на обслужване на задължението към БТК е

потвърдено и в отчета на фина нсовия директор № 1047 от 04.08.2010
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година. Така се прехвърлят задължения за следващи периоди, които се

отразяват негативно, независимо от изхода на спора с доставчика.

БНТ не би могла да си позволи да натрупва задължения в милиони,

които да изплаща в бъдещи периоди , предвид структурата на бюджета й и

нормативните ограничения. Очаква се общото задължение само към БТК

да надхвърли 17 млн.лв. към 31.12.2010 г. (към момента по въпроса се води

съдебен спор).

УС на БНТ, генералният директор и финансовият директор са

знаели реалното състояние на приходите и разходите на БНТ . С цел да

постигнат балансиран бюджет, т е са приели силно завишени,

неизпълними параметри за приходите. В края на 2009 (при

провеждането на преговорите за бюджет 2010 ) Министерството на

финансите предлага на БНТ да намали с 38 ,5 % разходите за

възнаграждения. Това не се е случило и БНТ не е престру ктурирана.

Въпреки одобрените мерки за оптимизиране на разходите и

желанието за увеличаване на приходите, желаният ефект не е постигнат и

БНТ влиза в бюджетната 2010 година с допълнително влошено финансово

здраве.
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ІІ. Прогнози, данни и анализ на прогнози те при
изготвяне на бюджет 2010.

1. Прогнозни приходи. Отчети и анализ на приходите.

Приходите са прогнозирани в размер на 87 ,588 млн.лв., в т.ч.

собствените приходи са в размер на 27 ,5 млн.лв., заложени единствено с

цел постигане на „балансиран бюджет” за 2010 година. Собствените

приходи са изчислени на база разлика между необходимите разходи и

предоставената от държавата субсидия в размер на 60,088 млн.лв.

Собствените приходи на БНТ се формират от реклама и спонсорство,

продажба на програми и технически услуги, почивно дело и други.

Брутният размер на собствените приходи се намалява със стойността

на внесените данъци, като по този начин се формира нетния т общ размер

на собствените приходи.

Най-чувствително намаляват собствените приходи от реклама и

спонсорство, което може частично да се обясни с влошаването на

икономическите условия. Приходната част на бюджета е увеличена, в

частта собствени приходи, така че бюджетът „да изгл ежда” балансиран и

без дефицит (стр. 4 от Докладна записка № 186 от 09.02.2010 г. и

решение на № 7 на УС на БНТ от 11.02.2010 г.) . В следващите три

графики нагледно се вижда как за последните 4 години приходите от

реклама са намалели повече от три пъти, като единичната цена е намаляла

около 5 пъти.

На следващите графики са изобразени ви зуално отчетите на

приходите от реклама за последните три години и към 31.07.2010 година.
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Данните сочат ясен тренд на непрекъснато намаляване на приходите

от реклама и намаляване на единичната цена, на която БНТ продава

рекламното време. Въпросът е следният: „Какво е било допускането, на

което е стъпило предишното ръководство, предлагайки приходи от

реклама в пъти по-големи от реалните възможности на телевизията? ”.

Не са реализирани действия за мобилизиране на търговската

активност на БНТ за повишаване на продажбите на рекламно време,

предавания, филми и други продукции, с което да се създадат условия за

достигане на прогнозираните суми за бюджет 2010 от собствени приходи.

Извънредните приходи, предвид незначителния им размер, обикновено не

се планират при изготвянето на бюджета . В случай, че през годината се

реализират извънредни приходи, се прави корекция в приходната част на

бюджета. Същото се отнася и за другите приходи, предвид липсата на

стратегия и слабата активност при продажба на права и проду кция. Не е

обърнато достатъчно внимание на несъбраните падежирани вземания от

над милион и половина.

2. Прогнозни разходи. Отчети и анализ на разходите.

Разходите са планирани в размер на 88 ,861 млн.лв. (Според

прогнозата на МФ те трябва да бъдат в размер на 70,088 млн.лв.).

За заплати и възнаграждения на персонала по трудови

правоотношения – 20,610 млн.лв., за други възнаграждения на персонала

2,703 млн.лв., за осигурителни вноски 3,788 млн.лв. За издръжка на

телевизията 36,570 млн.лв. За членски внос 230 хил.лв.(такса EBU и други)

За капиталови разходи (основен ремонт и ДМА) 8,100 млн.лв. За

придобиване на нематериални активи ( права, филмопроизводство, патенти,

програмни продукти) – 16,859 млн.лв.
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Основната причина за размера на планираните разходи за 2010

година се корени в непроменената им структура и количествени

показатели при функционирането на телевизията. Не са предприети

действия за ефективно използване на ресурсите , въпреки приетите

вътрешни нормативни актове . Така заложените параметри на бюджет

2010 го правят неизпълним, както в приходната, така и в разходната

му част.

Част от количествените показатели , използвани при

остойностяването, представляват твърди разходи и не могат да бъдат

променяни (трасета, енергия и т.н.) ; друга част от разходите могат да бъдат

оптимизирани (човешки ресурс, права, ефективност на активи и др.).

3. Изводи.

Необосновано, но информирано са завишени прогнозните собствени

приходи.

Предприетите действия не са довели до ефективно оптимизиране на

разходите и до повишаване на собствените приходи през 2009 и 2010

година.

Общата задлъжнялост на БНТ, към датата на планиране на бюджета,

се очаква да надхвърли 17 млн.лв. към 31.12 .2010 година, като не е взет

предвид резултатът, представляващ дефицит от 3,5 млн.лв. на начислена

база от предходната година.

Новото ръководство трябва да предприеме радикални мерки, за да

може в края на мандата си да постигне балансиран бюджет, тъй като

дългът на годишна база ще надхвърли 20% от приходите.
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ІІІ. Промени в бюджет 2010. Анализ на стратеги ите и
мерките за изпълнението му.

1. Основания за промени и промени в бюджета.

Промените в бюджета са осъществени на база следните

документи:

 Предложение № 1270 от 15.06.2010 г. до УС на БНТ от директор

ТС и производство и Финансов директор

Предлага се промяна в Инвестиционната програма на БНТ за

намаляване на капиталовите разходи

 Решение на УС, протокол № 32 от 16.06.2010 г. за промяна в

Инвестиционната програма на БНТ за 2010 г.

Решението на УС е базирано на горе цитираното предложение за

промяна в поименния списък, като сумата се запазва в размер на 8,1

млн.лв..

 Докладна записка № 874 от 22.06.2010 г. на Финансов директор

за корекция в Бюджета на БНТ за 2010 г.

На базата на постъпили извънредни приходи се предлага да се

направят изменения в бюджета, които не водят до промяна в общия

размер.

 Решение на УС, протокол № 33 от 23.06.2010 г . за приемане на

корекция по Бюджета на БНТ за 2010 г.

На базата на постъпили извънредни приходи се предлага да се

направят изменения в бюджета, които не водят до промяна в об щия

размер, съгласно цитираната по -горе докладна записка на финансовия

директор.
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Направената корекция към 30.06.2010 г. по бюджета на БНТ запазва

общите размери на приходите и разходите. Промените са вътрешни -

между отделните параграфи. Корекциите в прихо дната част са във връзка с

реализирани приходи от продажба на транспортни средства, други ДМА и

други неданъчни приходи, които не са били планирани в първоначално

приетия бюджет. Планираните средства по тези приходни параграфи са за

сметка намалението на средствата по § 24-04 „Нетни приходи от продажба

на услуги, стоки и продукция”.

Корекциите в разходната част на бюджета са свързани със

спецификата на отчитане на разходите за закупуване на права за излъчване

на български и чужди филми и програми и спортни събития, които

първоначално се планират в § 53 -00 „Придобиване на нематериални

дълготрайни активи”, а през годината текущо според лицензионния срок

на използване се отчитат в § 10 -00 „Издръжка” – за срок до една година и в

§ 53-00 за срок над една година. Подобен е и случая с разходите за СБКО,

които съгласно изискванията на министерство на финансите се планират

по § 10-91 „Други разходи за СБКО”, а се отчитат според характера на

разходите по съответния параграф, което налага и текущите през годината

корекции. Останалите корекции са с несъществени размери на сумите и са

вътрешни между отделните разходни параграфи.

Направената корекция към 30.06.2010 г. по бюджета на БНТ

запазва общите размери на приходите и разходите . Промените са

вътрешни между отделните па раграфи и са незначителни като размери в

сравнение с бюджета на БНТ.

2. Мерки за изпълнение на бюджета.

Документи:

 Решение на УС, протокол № 35 от 22.07.2009 г. за разглеждане
на Протокол от заседание на Комисията за реализация на
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телевизионна продукция № 7 от 16.07.2009 г. за промяна в цените
на външните продукции и копродукциите.

С решението на УС се правят корекции в бюджетите на външните
продукции.

 Решение на УС, протокол № 57 от 22.10.2009 г. за намаляване;
УС е дал съгласие за намаляване на инвестици онната програма със

7 млн.лв., като след съгласуване с МФ сумата да се използва за текуща
издръжка.

 Решение на УС, протокол № 63 от 25.11.2009 г.
УС е разгледал предложението, съгласно Протокол от Комисията

за реализация на телевизионна продукция № 14 от 17.11.2009 г. за
промяна размера на хонорарните възнаграждения по бюджетите на
вътрешните предавания в Програмна дирекция;

С решението се намаляват бюджетите на вътрешните
предавания.

В същото решение (т.3) е възложено в договорите за създаване на
телевизионни предавания да залегнат клаузи съгласно, които БНТ дължи
възнаграждение на авторите за период от една година, считано от
датата на първото излъчване. Това се отнася за предавания, създадени
след 1 януари 2010 година. Възнагражденията след изтичане на
едногодишния срок ще бъдат изплащане чрез дружествата за колективно
управление на авторски права.

 Решение на УС, протокол № 64 от 02.12.2009 г. за разглеждане
на предложение за външни продукции и копродукции през 2010
г.;

С решението се дава право да бъдат продължени договорите с
определени предавания, като условието е да се спазва решение на УС,
съгласно т.3 от Протокол № 63 от 2009 година.

 Решение на УС, протокол № 18 от 14.04.2010, за допълнителни
антикризисни мерки;

В т. 3 се възлага на директорите на РТВЦ да намалят броя на
щатните бройки. Да бъде намален обемът на излъчваните от БНТ
регионални програми от 8 на 6 часа с цел намаляване на ефективните
разходи.

В т.4 с решение на УС, протокол № 19 от 21.04.2010 г., т.4 се
променя бюджетът на предаването „В неделя с...”.

В т.5 е разгледан Протокол от Комисията за реализация на
телевизионна продукция № 6 от 06.04.2010 г. за оптимизиране
бюджетите на вътрешните предавания.

В т.6 УС приема да не бъде провеждан ХХХV -я МТФ „Златна
ракла”.

 Решение на УС, протокол № 19 от 14.04.2010 г.§
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По т.4 е взето решение за намаляване на бюджета на предаването
„В неделя с ...”. Бюджетът от 27 870 лв. се променя на 20 860 лв. за 1
предаване.

По т.7 е взето решение за намаляване на броя на щатните бройки в
регионалните телевизионни центрове.

 Решение на УС, протокол № 21 от 03.05.2010 г., т.6, за
изменение на решение от 14.04.2010 г. в протокол № 18, т.3.9.

Възстановява се излъчването на регионалните програми на 8 часа.
 Решение на УС, протокол № 22 от 05.05.2010 г., т.6 за
Възлагане на вътрешен одит, за спазване на нормативните

изисквания при изготвяне на заданието за проектиране и изпълнение на
проекта за изграждане на АСК 1 в НРТЦ;

 Решение на УС, протокол № 28 от 26.05.2010 г., т.10 ;
Съгласно докладна записка на компетентните директори за

отлагане на финансиране на дейности за АСК 1за 2011 г. (Не е планирано
в разходната част на бюджета за 2010 г.).

3. Анализ на мерките за изпълнение на бюджета.

Няма одобрена стратегия, включваща последователни конкретни

мерки и действия, както и зададени стратегически цели, които следва да се

достигнат. Логично липсват и критерии за измерване на реализацията на

отделните действия.

От събраните в хода на анализа документи се създава усещането, че

се действа по-скоро на парче, без ясна визия в сре дносрочен и дългосрочен

план.

В резултат на взетите решения от предишното ръководство , при

приемането на бюджета за 2010 г., разходите за външни и вътрешни

предавания и копродукции са намалени с около 29% в сравнение с отчета

от предходната година, което представлява намаление от 4,6 млн.лв. . С

въвеждането на лимити за административни разходи – телефони,

командировки в страната и чужбина и ползване на служебни автомобили, е

постигнат незначителен ефект по отношение оптимизацията на разходната

част на бюджета.
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Планираните средства за издръжка са намалени с около 10 на сто

спрямо отчета от предходната година (около 4 млн.лв.), като намалението

не включва задълженията към БТК от 200 9 г., в размер на 6,154 млн.лв.

Всички изброени мерки в средносрочен и дългосрочен план не водят

до ефективно намаляване и оптимизиране на разходите и повишаване на

ефективността на използване на ресурсите , включително и за бюджетната

2010 година. Търсените решения са в посока еднократен ефект и то

основно на касова основа. Няма управленски решения в областта на

дългосрочното планиране на нуждите на те левизията – цифровизация,

студиа, човешки ресурс и т.н.
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ІV. Изпълнение на бюджета към 31.07.2010 година.

1. Изпълнение на приходите към 31.07.2010 г..

Последната актуализация на бюджет а за 2010 година е към

30.06.2010 г. Актуализацията не е в резултат на промяна на държавната

субсидия, тъй като същата остава непроменена. Предприети са вътрешни

корекции между отделните параграфи, без да се промен ят общите

стойности на бюджета.

Към 31.07.2010 г. са отчетени приходи на касова основа в размер

на 38,299 млн.лв., което представлява 43,7 на сто от годишния разчет,

в т.ч. 3,303 млн.лв. собствени приходи, представляващи 12 на сто от

годишния план и държавна субсидия в размер н а 34,996 млн. лв.,

представляваща 58,24 на сто от годишния размер. Преходния т остатък на

касова основа към 1 януари 2010 година e в размер на 1 ,273 млн.лв.

На начислена база приходите са в размер на 40, 939 млн.лв., в

което са включени вземания в размер на над 2,640 млн.лв.

Субсидията е с 55 хил.лв. по-малко от полагащата се 1/12 част

месечно финансиране. Установената от Министерство на финансите

практика е през месец декември да се прави окончателно изравняване на

годишната субсидия. Във връзка с приключване на договора за

строителство на АСК1 в НРТЦ и въвеждането му в експлоатаци я през

месеците от март до юни включително БНТ е поискала финансиране с по

1,000 млн.лв. повече от полагащата се 1/12 част, за сметка намаляване на

траншовете от следващите месеци, но това искане не е прието от

Министерството на финансите и към днешна дата месечното финансиране

продължава да е в рамките на 1/12 част от годишния размер на субсидията.
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През периода 2007 г. – 2010 г. се наблюдава спад в размера на

предоставената държавна субсидия. В същото време са вземани решения и

са издадени лицензии, с които се увеличава обемът на излъчваната

програма.

След приспадане на целево предоставените средства за капиталови

разходи и дължимите 10 на сто от субсидията за създаването на българско

филмово телевизионно творчество, размерът на субсидията за

обезпечаване на програмата значително намалява. През 2007 година са

произведени с 4 134 часа по-малко програма и са реализирани собствени

приходи с 48 на сто повече от очакваните за 2010 г.

Налице е тенденция за намаляване на приходите на БНТ, като

същевременно в условията на криза разходите вместо да намаляват,

нарастват. Въпреки информираността относно отчетните данни за

предходните няколко години и сигналите и данните за влошаване

(забавяне) на икономиката, водещо до намаляване на държавните приходи,

съответно логично до намаляване на субсидията на БНТ, действията на

ръководството не довеждат до търсения ефект .

През 2007 година разходите на БНТ възлизат на 68,3 млн.лв., през

2008 година – на 95,3 млн.лв., през 2009 година (годината на кризата) – на

85,5 млн.лв. (включително неразплатените задължения) , през 2010 се

очаква да достигнат над 90 млн.лв. От отчетите ясно се вижда, че през 2009

година има спад в разходите. През 2010 година разходите нарастват с над 5

млн.лв. (около 6% на годишна база ) спрямо 2009 година. Към м. юли 2010

година БНТ има неразплатени задължения към доставчици, за които е

настъпил падеж още през м. март същата година, освен задълженията за

разпространение на сигнала.

По долу в табличен и графичен вид може да се проследи как изглежд

размерът на субсидията, часовете излъчена програма и разходите за 1 час

програма.

Субсидия, часове програма и нормативи за час програма
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Год.

Общо
субсидия

по ЗДБ

Субсидия
за

капиталов
и разходи

(лева)

Субсидия
за

филмопро
изводство

(лева)

Субсидия за
издръжка и
произв. на
програма

(лева)

часове
програма
за година

норматив в
лева

на час
програма

(лева) МФ БНТ МФ БНТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2007 г. 60665000 4664500 5600050 50400450 18980 25066 2951 3180
2008 г. 66731000 8964500 5776650 51989850 21960 28734 2631 2839
2009 г. 76803200 9000000 6102288 61700912 26280 29200 2580 3205
2010 г. 60088000 8100000 5198800 46789200 26280 29200 1978 2766
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Касовото изпълнение на собствените приходи към 31.07.2010 г . е

12,01 на сто спрямо годишния план . Най-голямо е неизпълнението на

приходите от реклама (към годишния план изпълнението е – 75 на сто и

спонсорство – 91.48 на сто). В същото време усвоеното рекламно време

по БНТ 1 към 31.07.2010 г. е 53 часа (в БНТ липсва аналитична

информация и не може да се установи дали в това реализирано време се

включва и авторекламата) , което е 58 на сто от полагаемото се годишно

време. В общия обем отчетено рекламно време са включени и насрещните

престации по сключени бартерни договори, които към 31.07.2010 г. са на

обща стойност 1,977 млн.лв., в т.ч. реклама 1 397 млн.лв. и спонсорство

580 хил.лв.
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Към същия период БНТ има несъбрани вземания за излъчена

реклама и спонсорство в размер на 2 ,640 млн.лв., като към 31.12.2009 г. са

били в размер на 927,5 хил.лв. Част от вземанията - 921 хил.лв. са

постъпили по сметка на БНТ през месец август.
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2. Изпълнение на разходите към 31.07.2010:

Отчетените към 31.07.2010 г. касови разходи са в размер на 37 ,865

млн.лв. и представляват 42.61 на сто от годишн ия план. Към същия

период неразплатените задължения са в размер на 16 ,840 млн.лв., от които

само към БТК 12,416 млн.лв. В докладна записка на финансовия директор

г-н Чапанов с № 1047 от 04.08.2010 година на стр.2 е посочено – „...

предполагам, че БНТ няма да има неразплатени задължения, изключвайки

тези към „Виваком”.” Към цитираната в докладната записка справка става

ясно, че фактическите задължения на БНТ към 31.07.2010 година са в

размер на около 17 млн.лв ..

На начислена база разходите на БНТ са в размер на 54,705 млн.лв..

Съществува задължение на БНТ към Столична община за заплащане на

такса за битови отпадъци в размер на 579 хил.лв. към 30.06.2010 г., т.е.

общо на начислена база разходит е са в размер на 55,284 млн.лв.

Наблюдава се ръст на планираните средства за закупуване на права

за излъчване на програми и спортни събития от 169.58 на сто в сравнение с

предходната година. Една от причините е фактът, че цените на тези права

са се увеличили значително през последните години. Те се договарят

години преди събитието и, съгласно постигнатите договорености , се

разпределят за плащане на траншове през повече от един отчетен период.

С най голям относителен дял към общо отчетените за периода касови

разходи, са разходите за трудови възнаграждения – 29.51 на сто и

разходите за издръжка 31.76 на сто.

Към 31.07.2010 г. наличността по левовата банковата сметка е 1,539

млн.лв., от които 1 млн.лв. блокирани средства, в изпълнение на запорно

съобщение за налагане на обезпечителна мярка № 40906 от 21.06.2010 г. на

частен съдебен изпълнител, по изпълнит елно дело №

20108410401870/2010, по валутни сметки - 13 хил.лв. и по набирателни

сметки – 298 хил.лв.
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3. Финансов резултат от изпълнението на бюджета -
излишък/дефицит към 31.07.2010 година:

На касова основа е реализиран излишък в размер на 448,6

хил.лв., без да се взема предвид преходния остатък. С преходния остатък

излишъкът е в размер на 1,721 млн.лв.

Остатъкът е в резултат на спряното обслужване на задълженията на

БНТ от м.март 2010 година, без да се включва задължението къ м Виваком.

Към 31.07.2010 година на начислена база БНТ е в дефицит в

размер на 12,817 млн. лв.

На следващите графики са изобразени отчетните данни към

31.07.2010 година, в сравнение с годишния план за 2010 година.
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V. Очаквано изпълнение на бюджета към 31.12.2010
година.

1. Състояние.

БНТ се намира в извънредно критична финансова ситуация. Към

31.12.2010 г. се очаква БНТ да приключи с дефицит от около 22,140

млн.лв. (Справка табл.1).

Само натрупаните задължения към БТК се очаква към края на 2010 г.

да достигнат 18 млн.лв. (това представлява неизпълнение на собствените

приходи – числото съвпада с прогнозите , изразени в докладната записка на

финансовия директор и на решението на УС от февруари 2010 година ).
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По отношение на изпълнението на собствените приходи, при

нереално планираните им стойности , неизпълнението ще е около 78 на сто.

Освен задължения към БТК се очаква към 31.12.2010 г. да се натрупат
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и задължения към други доставчици на стоки и услуги (спряно е

обслужването на задължения от м.март 201 0 година).
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изпълнение на договорите и регулярните текущи плащания. Натрупаните

към 31.07.2010 г. неразплатени задължения се пла нират за плащане

поетапно в месеците от август до декември в рамките на финансовите

възможности, като по този начин размерът на месечните разходи ще

варира в порядъка от 6 до 8 милиона месечно, като по-голямата тежест е

заложена в месеците септември и окто мври. По отношение на

изпълнението на собствените приходи се прогнозира през последните три

месеца на годината да се реализират сравнително по -високи размери на

приходите, в сравнение с август.

В таблица 1 са отчетите за предходните години и очакваното

изпълнение за 2010 година. В следващата графика са визуализирани

отчетите и прогнозите за периода 2007 – 2010 година.

Бюджети 2007 - 2010
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2. Резултат от изпълнението.

Очакваният дефицит за 2010 към 31.12.2010 година ще е в размер

на около 5,7 млн. лв. за 2010 година на касов а основа. Същият трябва да
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бъде покрит през следващата година, чрез предприемане на незабавни

мерки за намаляване на разходите на БНТ. Липсата на паричен ресурс

ще рефлектира пряко върху управленските решения с цел

оптимизиране на паричния поток при осъщес твяване на дейността и

за погасяване на задълженията на БНТ.

Дефицитът на начислена база се очаква да възлезе на 22,140

млн.лв., което изисква да се изготвят, одобрят и изпълнят средносрочни и

дългосрочни стратегии за обслужването му.

0

10 000 000

20 000 000
30 000 000

40 000 000

50 000 000
60 000 000

70 000 000

80 000 000
90 000 000

1. ПРИХОДИ 2.РАЗХОДИ 2.5. ДМА 2.6. ДНА

План и изпълнение на бюджет 2010 (касово)

Бюджет - 2010г. ПЛАН
Очаквано изпълнение към 31.12.2010



Анализ на състоянието на БНТ

Стр. 33 от 46

VІ. Действия за преодоляване на негативните
финансови резултати.

Новото ръководство на БНТ, отчитайки критичността на ситуацията

и неотложната необходимост от реформи , приоритетно и адекватно полага

усилия и предприема действия, за да балансира, в рамките на възможното,

бюджета на БНТ както за 2010 година, така и за следващите няколко

години.

Балансирането на бюджета и стабилизирането на дейността на

БНТ ще премине през няколко етапа, които са реализируеми в

средносрочен план.

Първият краткосрочен етап е свързан с прилагането на неотложна

спешна помощ - предприемане на действия за намаляване на разходите и

увеличаване на приходите на БНТ, при запазване на обществената роля на

телевизията чрез:

 Преглед, анализ и предоговаряне на сключени вече договори,

по които БНТ е страна, с цел оптимизиране на разходите на БНТ

от гледна точка на целесъобразност, пазарна конюнктура,

финансови възможности и използваемост в програмната схема.

Предприети са действия по прекратяване на част от договорите и

започване на преговори.

 Агресивна търговска стратегия и политика на БНТ с цел

повишаване на приходите от реклама, от продажба на собствена

продукция (за сравнение през последните 1 0 години БНТ е

инвестирала около 50 млн.лв. във филмопроизводство, като за

същия период приходите възлизат само на 2 600 лв.), от отдаване

под наем на собствени активи.
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 Оптимизиране на използването на вътрешните ресурси –

анализ и преглед на използваните активи с цел оптимизиране –

възложено е изготвянето на стратегия ;

 Оптимизиране на структурата на БНТ с цел повишаване на

вътрешната мотивация и отговорност, което води и до

оптимизиране на използването на човешките ресурси.

 Насърчаване на инициативността и генерирането на идеи,

подпомагащи реформата в БНТ;

 Преглед и анализ и актуализиране на програмната схема и

предаванията от гледна точка на конкурентната среда и ролята на

БНТ.

 Преглед и актуализиране на правилата за инвестиране на

БНТ във филмопроизводство , като целта е инвестиране в

качество и съобразено с търсенето на пазара.

 Преглед и актуализиране на правилата з а външни и

копродукции, които освен от гледна точка на рейтин г, трябва да

бъдат и печеливши.

 Инициативи за законодателни промени, които ще позволят на

телевизията да постигне по-голяма оперативност при

управлението на дейността й, при отчитане на държавнат а

политика в условията на криза и при съобразяване с пазарните

реалности.

БНТ е достигнала до състояние, в което дейностите, структурите,

функциите и финансите й са достигнали до критични нива . Изпуснато

е времето, в което е могло да се планира и да се разпределя ресурсът на

телевизията така, че да се следва целта й. Сега единственото останало

лечение е в кратки срокове да се предприемат непопулярни мерки , преди

БНТ да изпадне във финансова кома.
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Наблюдава се слаба инициативност от страна на служителите в

БНТ, която може да се определи и като апатия. Ръководството на БНТ е

наясно, че генерал без армия няма как да води сражение, ка мо ли да печели

битки. Човешкият ресурс е големият потенциал на БНТ и наша задача е да

го убедим и да го направим съпричастен, лоя лен, деен и работещ в екип.

Вторият етап е изготвяне и одобряване на стратегия за развитие

на БНТ на професионален принцип , базиращ се на мисията на

телевизията и съобразен с икономическите реалности. БНТ като бюджетна

структура страда от чиновнически недо статъци, но БНТ оперира на

реалния пазар на медийни услуги. Намираща се в конкурентна среда БНТ е

длъжна да намери и отстоява пазарния си дял , като използва търговски

практики и логика при управлението на производството и човешките

ресурси.

Третият етап е последователно, прагматично и логично

прилагане на стратегията , водещо до повишаване на доверието към БНТ,

повишаване на самочувствието на служителите и предлагането на

качествена и гледаема продукция.
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VІІ. Анализ на съществените разходи на БНТ.

1. Основни разходни пера, съгласно бюджета на БНТ.

Разходи по бюджета на БНТ за 2010 г. - план
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С най-висок относителен дял са разходите от категория „други”, към

която се включват разходи за текуща издръжка, социални осигуровки,

възнаграждения по извънтрудови правоотношения, основно на участници

в реализацията на телевизионни предавания, разходи за закупуване на

външни продукции и т.н.

2. Разходи за заплати.

За периода 2007 г. – 2010 г. се наблюдава ръст на средствата за

работна заплата с около 24 на сто. Една от причините са приетите
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Вътрешни правила за работната заплата от 01.01.2007 г., с който фонд

„Работна заплата” се разпределя по структурни звена, категоризирани в

групи, съобразно значимостта и приноса им в дейността на телевизията.

Фондът на всяко звено се формира на база численост и определена средна

брутна работна заплата за групата, като реализираните икономии на

средства за работна заплата на звеното (от болнични, от незаети бройки,

майчинство и т.н.), остават на разположение на структурното звено и

чрез механизмите на вътрешното преразпреде ление, по преценка на

ръководителя, могат да бъдат раздадени на служителите под формата на

допълнителни стимули или увеличение на основните трудови

възнаграждения. Новата система на заплащане е дала възможност в края на

2007 г. реализираните икономии по звена да се използват за увеличение на

индивидуалните работни заплати на слу жителите, без да се отчете фактът ,

че това увеличение ще окаже влияние п рез следващата финансова година,

представлявайки база за планиране на разходите за труд.

През 2008 г. средствата по § 01.00 „възнаграждения на персонала

по трудови правоотношения” се увеличават с 24.50 на сто , при

относително запазване на числеността.

В резултат на новата система на заплащане в периода 2007 – 2010 г.

средната месечна работна заплата (отчетни данни към 31.12) за 2007 г. е

742 лв., за 2008 г. е 973 лв., за 2009 г. е 943 лв. и за 2010 г. е планирана в

размер на 1010 лв.

Наблюдава се плавно увеличаване на заплатите в БНТ , като

същевременно заетите лица намаляват от 1 941 щатни бройки за 2007

година до 1 700 щатни 2010 г. и реално заети 1 853 през 2007 година до

1 633 заети към 31.07.2010 г. и за година.

През 2009 г. и 2010 г., поради огромния дефицит по бюджета

средствата за работна заплата и числеността се запазват на нива от

предходната година , като не са предприети ефективни действия за

оптимизирането на използването на човешките ресурси и наетите лица.
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Намалението на сумите за работни заплати в сравнение с 2009 година е

около 6%, което се дължи на предприети действия за съкращаване на

щатовете, но очакваният ефект се компенсира в голяма степен с

паралелното увеличаване на работните заплати и по този начин мярката не

води до ефективна икономия на ресурс.
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В допълнение, точно през кризисната 2010 година н амалението

на средствата за работни заплати ще бъде под 1% спрямо плана.
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3. Разходи за придобиване на права.

Разходите за закупуване на права за закупуване на филми,

програми и спортни прояви в размер на 11,6 млн.лв. представляват 13 на

сто от общия бюджет за 2010 г. Особеното при този вид разходи е, че те се

договарят и изплащат за по продължителен период от една до три - четири

години. Това е характерно най -вече за правата за европейски и световни

първенства, чието плащане започва на й-малко четири години преди

началото на тяхното излъчване. Анализ ът на тези разходи през последните

три години сочи сериозен ръст.

Разходи за закупуване на права за периода
2007 г. - 2010 г.
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 Права за български програми.  Права за чужди програми.  Спортни програми.

Планираните около 8 млн.лв. през 2010 година за придобиване на

спортни права ще бъдат достатъчни за покриване на разходите за

придобиване на права, тъй като са прехвърлени плащания за сл едващи

периоди.

Разходите на БНТ, представляващи заплащане на дружества за

колективно управление на авторски права , се очаква да възлязат на
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около 4,3 млн.лв., от които ефективно са заплатени около 1 млн.лв. към

31.07.2010 г.

Към 31.07.2010 година неразплатените права за излъчване и

производство на филми, спортни права , новини, трасета и други е в размер

на над 3 млн.лв.

Общественият характер на телевизията налага БНТ да придобива

подобни права. Наблюдава се липса на адекватно планиране на

събитията, което от своя страна води до неправилно п ланиране на

необходимите за тях ресурси за придобиването им, както и за

обслужването на вече поети договорни задължения .

4. Разходи за материална база.

Разходите за материална база преобладаващо са за придобиване на

активи. От 2007 година е решението на УС да започне довършването на

изграждането на обект Студио 1 – НРТЦ, което предстои да бъде

завършено и пуснато в експлоатация в края на месец октомври 2010

година.

Освен изграждането на студиото през 2010 г. са планирани средства

за закупуване и на нови технически мощности. Обезпечаването на

инвестиционната програма през периода 2007г. – 2010 г. е основно с

целево предоставени средства от държавния бюджет, които за 2010 г. са в

размер на 8 100 хил.лв.

През 2009 не са усвоени допълнително целево предоставени

средства в размер на 9,5 млн.лв. за закупуване на техника. След като е

преведен І-я транш от МФ в размер на 3,6 млн.лв. (докладна записка от

финансовия директор) не са проведени своевременно съответните

процедури, при което БНТ не получава следващите траншове. Получената

от БНТ сума в размер на 3,6 млн.лв. е отчетена като усвоена.



Анализ на състоянието на БНТ

Стр. 41 от 46

От следващата графика се вижда, че през последните години БНТ

намалява разходите си за придобиване на активи, като през същия период

разходите за ремонт се увеличават значително. Към датата на подготовка

на доклада не беше възможно да се изследва причината за това

явление, както и целесъобразността на ремонтните разходи .

Разходи за дълготрайни активи за периода
2007 г. - 2010 г.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

Отчет 2007 Отчет 2008 Отчет 2009 Бюджет -
2010г. ПЛАН

Бюджет към
30.06.2010г.
Изпълнение

Придобиване на ДМА Основен ремонт.

5. Други разходи.

Издръжката представлява около 41 на сто от общите разх оди по

бюджета. Освен разходите за текуща издръжка, като електроенергия,

топлоенергия, вода, горива и материали и т.н., в тази категория се отчитат

и разходите за излъчване на програми, разходите за външни продукции и

копродукции и заплащането на авторски и сродни права за ползването им в

програмите на БНТ. Тези разходи трябва до края на 2010 година да бъдат

намалени с около 33% в сравнение с 2009 го дина и с около 26% спрямо

плана. Намалението на разходите на касова основа показва единствено

финансовата възможност на БНТ да обслужва тези задължения. Естествено

това ще доведе до натрупване на неразплатени задължения.
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Очаква се разходите за авторски права да надвишат включително

планираните в бюджета за 2010 година в размер на около 500 хил.лв.

Най-чувствителен се очаква да бъде преразходът за други

разходи за издръжка – в размер на над 30% спрямо плана или преразход

в размер на около 1,4 млн.лв. В тези разходи се включват – за закупуване

на спортни права допълнително около 700 хил.лв., за права за излъчване на

български програми – 200 хил.лв. и други.

Възнагражденията по извънтрудови правоотношения

(хонорарите) и осигурителните вноски са намалени и е променена

системата за заплащането им. С предприетите действие се очаква

изпълнението до края на тази година да бъде в рамките на планираното за

бюджет 2010 година.

През 2009 разходите за хонорари и обезщетения възлизат на 6,640

млн.лв., при план 7,585 млн.лв. През 2010 разходите към 31 юли са в

размер на 2,719 млн.лв.(3,16 млн. лв. към м.юли по плана за 2010 г.), при

годишен план от 5,429 млн.лв (81% от сумата за 2009 година).

Филмопроизводството е една от инвестициите на БНТ, коя то не

носи към момента възвръщаемост. Данните сочат, че за последните 10

години БНТ е инвестирала пряко във филмопроизводство над 50 млн.л в.,

като от реализация на продукция е получила приходи в размер на едва 2,6

хил.лв.

Причините за подобна неефективна инвестиционна дейност са

комплексни. От една страна те се дължат на твърдия размер, който БНТ

трябва да инвестира, независимо от това дали има качествени предложения

през съответната година - размерът на разхода е регламентиран в Закона за

радиото и телевизията и представлява 10 на сто от размера на одобрената

на БНТ субсидия за годината . От друга страна липсва търговска стратегия

в БНТ за реализацията на продукцията. В допълнение БНТ инвестира

допълнителен ресурс участвайки или като организатор или като участник

на филмови фестивали.
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VІІІ. Анализ на собствените приходи на БНТ.

1. Приходи от реклама.

Тенденцията през последните три години е намаляване на приходите

от реклама. Причините са комплексни – свиване на рекламния пазар ,

вследствие на финансовата криза, намалението на цените за реклама и т.н.

Въпреки това през 2009 г. и 2010 г. се планират изключително високи

размери на приходите от реклама и спонсорство, които са реално

неизпълними и фактически водят до формиране на висок дефицит.

Тенденцията при планирането и реализирането на приходите от

спонсорство е аналогична на тази при  рекламните приходи.

Приходи от реклама и рекламно време
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Вероятните причини за лошите собс твени приходи се дължат

основно на недоброто позициониране на БНТ на рекламния пазар, което

най-вероятно е вследствие на лошо управление на търговския сектор на

БНТ и липса на ясна стратегия за реализация на собствените ресурси. В

БНТ съществуват обобщени справки за реализация на рекламно време ,
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които не обясняват процесите при продажба, съответно не могат да бъдат

основа за анализи на базата, на които да се вземат решения за подобряване

на стратегията. Този извод се налага от няколко констатации:

 Информацията за излъчените реклами и спонсорски заставки е в

„насипен” вид.

 Няма създадена организация за следене и обобщаване на

информацията, която да позволява нейната обработка и

превръщането й в данни за статистически или управленски цели.

 Не може да се потвърди, че така събираната информация е пълна,

точна и актуална.

 Достъпът до събраната информация е труден и бавен, тъй като

същата се съхранява нецелесъобразно.

 Липсва система за контрол върху събираната информация, с цел

нейното засичане и избягване на невол ни грешки.

 Създадените системи за търговски отстъпки позволяват да се

натрупват отстъпки в значителни размери.

 Липсва търговска стратегия за продажби, както и не се наблюдава

активност или инициативност при работа с големи рекламодатели.

 Начинът на привличане на рекламодатели представлява

разпокъсан и некоординиран процес, като с това в отделни случи

се занимават и други дирекции в БНТ.

 При изготвяне на предложения до УС за сключване на договори, в

една не малка част от случаите липсва обоснованост на цената, по

която БНТ да продава рекламното време.

2. Приходи от почивни бази.

Съществуващите две почивни бази в Китен и Пампорово се

експлоатират с чисто социална цел и към настоящия момент не са

предприемани действия в посока дейността им да се приведе в
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съответствие с пазарната среда, с цел реализиране на печалба и

осигуряване на по-висок ръст на приходите. Разходите на базите са

основно за сметка на бюджета на БНТ, тъй като генерираните приходи са

недостатъчни за покриване на разходите.

Базите приоритетно се използват от служители на БНТ и техните

семейства за социален отдих на цени под пазарните. Необходим о е да се

приеме нова концепция за тяхното бъдещо развитие и функциониране,

която ще спомогне за увеличаване на приходите от този вид дейност.

На ръководителите на базите е възложено да изготвят собствена

визия и стратегия за подобряване на дефицитите, генерирани от

управляваните от тях активи.

Не се използват възможностите, предоставяни по европейски

програми. Не са предприети действия с цели постигане на е нергийна

ефективност на сградите.

Осъществяването на социалната функция на БНТ е важна, предвид

броя на заетите лица и нивото на заплащане, но търсенето на възможности

за намаляване на финансовите диспропорции е от съществено значение, за

да може телевизията да си позволи и в бъдеще да осигури допълнителни

социални привилегии за работещите.

3. Приходи от права.

През последните три години приходите от продажба на програми са

незначителни. Основно се реализират приходи от предоставени архивни

кадри от ТВ фонда на БНТ, като само през 2008 г. са реализирани

приходи в размер на 2,6 хил.лв. от продажбата  на два филма „Любовен

празник Гуча” и „Разследването”.

Финансовите данни еднозначно показват липсата на каквото и

да била активност, за да може БНТ да реализира продажби. Инвестициите

на БНТ в предавания и филми е основната производствена дейност на БНТ.
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Непродаването на готовата „продукция” може да означава, че

продукцията не отговаря на пазарното търсене или не са предприети

действия, за да може да се позициони ра, разпознае и реализира. Каквито и

да са били причините, изводът е, че е налице обезпокоително

пренебрегване на този аспект от дейността на БНТ.

Своевременното му активизиране от една страна ще подпомогне

финансово БНТ, а от друга ще допринесе до повишав ане на общественото

доверие.

4. Други приходи.

В тази категория попадат приходи , реализирани от извършвани от

БНТ услуги – приходи от наеми на имущество, годишни технически

прегледи, услуги от дейността на Печатна база, застрахователни

обезщетения, приходи от продажба на активи, приходи от вторични

суровини, продажба на тръжна документация и т.н. Техният размер е

незначителен спрямо общия размер на собствените приходи.

Дори в тези незначителни по своя характер приходи на БНТ отново

се наблюдава липса на загриженост към ефективното използване на

съществуващите ресурси.

За пример – гаражът на БНТ има право да извършва годишни

технически прегледи. Неговото местоположение е подходящо

ръководителят му да положи усилия и да създаде условия за засилване на

приходите от тази услуга. Същото се отнася и за печатната база на БНТ.

БНТ ще изготви допълнителни анализи на ефективността на подобни

звена в структурата и на стопанисваните от тях активи. На базата на

анализа ще се прегледат възможностите им да се самоиздържат и ще се

прецени доколко е целесъобразно тяхното съществуване. Допълнително

ще се изиска от съответните ръководители план за следващите няколко

години с цел повишаване на ефективността.


