
БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ
Отчет за периода август 2014 - януари 2015 г.



Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Ц И О Н А Л Н А  Т Е Л Е В И З И Я

1

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Приоритет за Българската национална телевизия (БНТ), и през този отчетен период, 
продължи да бъде отварянето й към максимална част от зрителската аудиторията, 
поддържането на активен диалог, предоставянето на възможността гражданският глас да 
бъде изразяван често в ефира, като белег и израз на обществена легитимация и 
разпознаваемост от аудиторията. 

В условия на динамична конкуренция, БНТ продължи да търси, доразвива и да 
комуникира своята идентичност, в основата на която е задаването на стандарти, 
отстояването на доверието на аудиторията, обективност и авторитет на медията.

Възпитателната, образователната и културната линии в програмите на БНТ са
специфичните, индивидуални характеристики емблематични за същността и лицето 
на обществената телевизия. Утвърждаването на ценностите, запазването на националната 
идентичност, съхраняването на културното наследство, отразяването на проблемите и 
темите от дневния ред на гражданското общество, публичните дискусии – всичко това 
продължи да изгражда нейната същност и спомогна тя да бъде идентифицира 
като телевизията, която отразява днешния ден през очите на българските граждани. 

Значима беше и ролята на регионалните центрове в контекста на изграждането на 
имиджа и лицето на БНТ. Освен създаването на съдържание с местно значение и акцент, 
предназначени за населението на съответния регион, както и създаването на съдържание за 
националните програми, те продължиха да играят съществена роля и притежават 
стратегически потенциал да се превърнат в продуцентски и културни средища в 
съответните градове. Регионалните центрове имат конкретни обществени ангажименти, 
като насърчават и са двигател за създаването и възпроизвеждането на аудио-визуални 
продукции, български музикални и драматични произведения, провокират значими 
дискусии, културни, научни, социални форуми и други.

В ерата на цифровизация, именно чрез силата на социалните мрежи, медия микса, 
бързината и многообразието на комуникационните канали, обществената телевизия 
успешно се адаптира към новите измерения в потребяването на аудио-визуални услуги 
(като част от глобалния информационен и комуникационен поток), както и към 
съвременните потребности и очаквания на аудиторията. Технологичното обновяване е 
процес, който продължи и през настоящия отчетен период, но поради сериозните 
финансови ограничения, наложени на БНТ, част от предвидените дейности по 
модернизиране не бяха реализирани.

Спечелването и отстояването на доверието на аудиторията към БНТ е индикатор за 
успеха и функция от нивото на професионализма и качествата на аудио-визуалните 
продукти на медията. Постигането на висока степен на доверие е двупосочен процес, 
който не се измерва единствено и само с рейтингите. Доверието се изгражда с години и 
БНТ ще продължи да го гради.
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ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИЯ”

БНТ НА ЖИВО ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО

Информация в реално време докато събитията се случват. БНТ изведе този 
приоритет в период на политическа криза, банкови проблеми, предсрочни избори и 
коалиционни преговори. Въпреки системното недофинансиране, обществената телевизия 
успя да реализира многократно повече, от планираните в бюджета на медията, директни 
предавания. Дирекция „Информация” вече има изработен професионален модел на работа 
при ексклузивно отразяване на живо на събития, които не са предварително планирани.

Новинарските екипи предадоха на живо ключови събития, като политическите 
консултации преди оставката на кабинета „Орешарски”, назначаването на служебен 
кабинет, както и последвалите преговори за съставяне на коалиционно правителство. 
Обществената медия осигури техническо обезпечаване  на тези събития не само за 
собствения си ефир, но и за частните телевизии. 

Дирекция „Информация” продуцира специални предавания за важните обществени 
събития. БНТ затвърди имиджа си на медия, която в ключови моменти предлага съчетание 
между анализ, репортаж на живо и коментар. Специални издания бяха излъчени при 
консултациите, организирани от президента Росен Плевнелиев, при формирането на 
служебен кабинет и политическите преговори (август – ноември 2014 г.). Със специални 
издания БНТ отрази атентата в Париж и Марша на републиката, който събра милиони 
французи и всички европейски лидери във френската столица (януари 2015 г.). 
Извънредни предавания бяха посветени на посещението на държавния секретар на САЩ 
Джон Кери, както и на кончината на президента Желю Желев.

БНТ не отстъпва от позициите си на авторитетен канал за информация за 
международни събития и кризи. Тя продължи да отразява външнополитически новини с 
оригинални репортажи и кореспонденции от мястото на събитието. Специални пратеници 
на БНТ отразиха събитията в Украйна, годишнината от падането на Берлинската стена, 
атентатите в Париж и изборите в Гърция.  В условия на ограничени финансови средства, 
БНТ не допусна неглижиране на международните събития и изпрати свои екипи на място.

При атаката срещу „Шарли Ебдо”, дирекция „Информация” вложи усилия и 
средства, за да предаде на зрителите атмосферата на живо от френската столица – с преки 
включвания и ексклузивни интервюта от мястото на събитието с френски журналисти, 
анализатори, представители на мюсюлманската общност и др. „По света и у нас” успя да 
предаде на живо и развръзката на антитерористичните операции. Ангажиментът на 
журналистите от БНТ не се ограничи само в отразяването на събитието. Ние ясно заявихме 
позицията в защита на свободата на словото, като се присъединихме към глобалната 
кампания „Je suis Charlie”. 

В името на обществения интерес, а не само заради изпълнение на законови 
изисквания, за отчетния период, реализационните и журналистически екипи на дирекция 
„Информация” излъчиха голям обем директни предавания на заседания на парламентарни 
комисии, както и избора на председател на Върховния касационен съд (ВКС), който 
продължи над 9 часа и беше излъчван през цялото време по основния канал БНТ1.
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ПРЕДСРОЧНИ  ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ  05.10.2014 г.

В рамките на една година БНТ отрази две предизборни кампании. Втората се 
осъществи по новите правила в Изборния кодекс, които влязоха в действие преди изборите 
за представители в Европейския парламент през май 2014 година. В условията на 
регулация, БНТ се опита да активизира политическия дебат, да сравни предизборните 
програми на регистрираните за изборите партии и коалиции, да пресече гледните точки на 
кандидат-депутатите и избирателите за приоритетите на страната.  

БНТ организира и излъчи задължителните по Изборен кодекс безплатни диспути. 
Законът определя те да не са по-малко от 180 минути, но БНТ излъчи 360 минути. Освен 
това обществената медия проведе диспути и по региони, които се излъчиха в рамките на 
сутрешния блок „Денят започва”, в праймтайма предложи интерактивната анкета 
„Гласоводител”, която се излъчи в рамките на формата „Референдум”, в предаванията 
„Панорама” и „Още от деня” се проведоха предизборни дискусии. Участието в тези 
формати беше безплатно за всички кандидати.

„Гласовете на България” е  оригинално предаване на обществената телевизия, 
което е естествено продължение на „Гласовете на Европа”, което стартира с кампанията за 
изборите за Европейски парламент. „Гласовете на България” предложи  информация от 
Централната избирателна комисия (ЦИК) и платени репортажи. За националните 
парламентарни избори БНТ се опита да развие формата, като се опита да пресече гледните 
точки на избирателите и политиците за приоритетите и проблемите пред държавата. Това 
стана чрез рубриките „Пет въпроса” и поредицата от репортажи за проблемните сфери в 
страната като безработицата, инфраструктурните проекти, здравеопазването, 
образованието и т.н. Екипи на новините пътуваха из цяла България, за да заснемат 
проблемите на място. Предаването „Гласовете на България” имаше две издания на ден -
след централните и след късните новини „По света и у нас”. Благодарение на 
сътрудничеството на БНТ с ЦИК зрителите получаваха важна информация за 
организацията на изборите.

Сутрешният блок предложи и оригиналната рубрика „Депутат за един ден”. Хора с 
различни професии бяха поставени в позицията на народни представители и предложиха  
необходимите, според тях, законодателни промени. Мисията на „Депутат за един ден” 
също беше да разнообрази „политическото говорене” по време на предизборната 
кампания. 

С различните дискусионни и информационни формати по време на предизборната 
кампания, БНТ се опита да засили журналистическото и да намали агитационното 
съдържание в своите предавания. Постепенно това се постигна чрез рубриките в 
„Гласовете на България” и политическите разговори в „Панорама” и „Още от деня”. В 
същото време, важно е да се отбележи, че предизборната кампания, извън информация за 
организацията на изборния процес, почти не присъства в новините. БНТ и БНР подлежат 
на специална регулация по време на предизборната кампания, като правилата са 
определени в Изборния кодекс. В чл. 139, ал. 2 е посочено, че „Не се разрешава 
използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското 
национално радио за целите на предизборната кампания извън времето, определено за 
посочените в ал. 1 форми.”  Същевременно в Доклада на ОССЕ за парламентарните 
избори се отбелязва, че „правната рамка следва да бъде преразгледана с оглед 
насърчаване на обществените радио- и телевизионни оператори да отразяват 
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дейностите по кампанията на кандидатите в редакторско съдържание. Наличието на 
тази информация ще подпомогне на избирателите да направят информиран избор.” В 
този смисъл, от волята на законодателя зависи какво ще бъде развитието на 
журналистическото съдържание и промяната в звученето на предизборната кампания в 
ефира на обществените медии, а не толкова от желанието на БНТ. 

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

БНТ се превърна в телевизия на събитието не само, защото превръщаше зрителя в 
свидетел на най-важните новини. С програмните си линии БНТ  успя да превърне в 
събитие за зрителя важни годишнини, обществени явления и проблеми. Това стана чрез 
някои от специалните проекти на дирекция „Информация”. 

„25 ГОДИНИ ДЕМОКРАЦИЯ”

В линията на БНТ, посветена на годишнината от демократичните промени в 
България, дирекцията се включи с документалния проект „25 години демокрация” и 
съфинансиране на поредицата „Отворени досиета”. За първи път рубриката „В кадър”
предприе реализацията на специална поредица и това предизвика голям обществен отзвук. 
В поредицата бяха излъчени 6 епизода по 55 минути, които бяха посрещнати със засилен 
интерес от аудиторията и получиха среден рейтинг 2,3. По своята същност това беше едно 
документално изследване на големите политически, икономически и културни промени в 
България след 10.11.1989 г., каквото само обществената медия на България може да си 
позволи, тъй като БНТ разполага с уникален фонд от епохата. Филмите проследиха не 
само събитията, но и очертаха проблемите на прехода. „Парола: Демокрация” беше 
посветен на политическия преход и преминаването от еднопартийна към многопартийна 
система. Сред участниците във филма бяха тримата президенти на прехода Желю Желев, 
Петър Стоянов и Георги Първанов. Той стартира точно на 10.11.2014 г. и беше излъчен 
като част от голям панел-дебат в студиото на „История.БГ”, а самият филм достигна 
среден рейтинг 3,6%.

Промяната в икономическия модел и причините за финансовите банкрути, 
усещането за социална несправедливост и проблемната приватизация изследваше 
„Капитализъм по български”.

„Силовата редакция на прехода” показа генезиса на организираната престъпност 
и борбата на държавата с нея. 

Културните феномени на прехода и емигрантската вълна бяха във фокуса на 
„Всичко от нула” и „Емигрантски дневници”.

„Промяна в курса: посока Запад” обобщи промените във външната политика на 
България и включването й в евроатлантическите структури.

Отчетеният зрителски интерес е доказателство, че след четвърт век българското 
общество се нуждае от професионален и обективен преглед на събитията от най-новата ни 
история. Поредицата, която в архиви откри събитията от 90-те години предизвика 
изключително голям интерес и в младата аудитория. 

 

„БЪЛГАРИЯ  ОТ КРАЙ ДО КРАЙ”

БНТ експериментира с нов жанр. Дирекция „Информация” продуцира доку-
риалити проекта „България от край до край”. Рубриката в сутрешния блок прерасна в 
самостоятелна поредица, която се излъчваше веднъж седмично в късния праймтайм. 
Обществената медия отвори ефира си за хората от периферията на държавата. Те живеят в 
пограничните райони, изпаднали от големите стратегии за развитие и модернизиране. Тези 
хора обаче са съхранили традиционни ценности, натрупали са житейска мъдрост и са 
опазили много църкви и паметници на нашата история. Всичко това е пречупено през 
откривателството на младия телевизионен екип – журналистът, операторът и дори 
видеотехникът, които са активни участници в сюжета. Поредицата генерира сериозен 
зрителски интерес дори при повторенията си и компилациите от най-добрите моменти, 
излъчени през декември 2014 г. Реакцията обаче беше и в друга посока - присъствието на 
телевизионен екип в райони, забравени от медиите и институциите създаде усещането у 
тези хора, че не са изолирани и техните проблеми не са неглижирани. 

След резултатите от първия сезон, дирекция „Информация” продуцира и втори 
сезон. Излъчванията започнаха през януари 2015 г. Поредицата „България от край до 
край: Хората от Балкана” разказва за жителите на Стара планина и отново съчетава 
автентичен разрез на обществото, житейска мъдрост, красива природа и забравени 
културни паметници със своите легенди.  

Доку-риалити поредицата има потенциала да се превърне в социален и 
антропологичен анализ на част от съвременното общество. Проект, който не се е появявал 
в телевизионния ефир в последните десетилетия.  

„СВЕТЪТ НА ЖИВО”

Документалната поредица „Светът на живо” (реализирана с финансовата подкрепа 
на фондация „Америка за България”) наложи  документалния формат за международна 
политика. През световноизвестни политици и интелектуалци, авторите изследват 
глобалните проблеми. Ценен и уникален за България беше филмът за референдумите за 
независимост (Каталуния и Шотландия), както и ексклузивният филм на Катя Тодорова, 
основан върху изключително постижение – специално интервю с писателката Исабел 
Алиенде. 

„СЪБИТИЯТА НА 2014”

Оригиналният формат на БНТ „Събитията на... ” се реализира за четвърта година 
и се налага като едно от най-гледаните публицистични предавания. „Събитията на 2014” 
постигна среден рейтинг от 4.07% при аудитория 4+ при премиерното излъчване (19 място 
в топ 100 програми за деня и на 1-во място от политическите предавания) и рейтинг 2.8 
при повторението. И при двете излъчвания БНТ е втората по гледаемост телевизия за 
съответния часови пояс. Годишният обзор на обществената медия постигна този резултат 
заради авторската концепция – поглед към събитията извън хронологията на архивните 
кадри, а през погледа на анализатори, оценката от дистанцията на времето на участниците 
в събитията и ексклузивното съдържание.
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„БЪЛГАРИЯ  ОТ КРАЙ ДО КРАЙ”

БНТ експериментира с нов жанр. Дирекция „Информация” продуцира доку-
риалити проекта „България от край до край”. Рубриката в сутрешния блок прерасна в 
самостоятелна поредица, която се излъчваше веднъж седмично в късния праймтайм. 
Обществената медия отвори ефира си за хората от периферията на държавата. Те живеят в 
пограничните райони, изпаднали от големите стратегии за развитие и модернизиране. Тези 
хора обаче са съхранили традиционни ценности, натрупали са житейска мъдрост и са 
опазили много църкви и паметници на нашата история. Всичко това е пречупено през 
откривателството на младия телевизионен екип – журналистът, операторът и дори 
видеотехникът, които са активни участници в сюжета. Поредицата генерира сериозен 
зрителски интерес дори при повторенията си и компилациите от най-добрите моменти, 
излъчени през декември 2014 г. Реакцията обаче беше и в друга посока - присъствието на 
телевизионен екип в райони, забравени от медиите и институциите създаде усещането у 
тези хора, че не са изолирани и техните проблеми не са неглижирани. 

След резултатите от първия сезон, дирекция „Информация” продуцира и втори 
сезон. Излъчванията започнаха през януари 2015 г. Поредицата „България от край до 
край: Хората от Балкана” разказва за жителите на Стара планина и отново съчетава 
автентичен разрез на обществото, житейска мъдрост, красива природа и забравени 
културни паметници със своите легенди.  

Доку-риалити поредицата има потенциала да се превърне в социален и 
антропологичен анализ на част от съвременното общество. Проект, който не се е появявал 
в телевизионния ефир в последните десетилетия.  

„СВЕТЪТ НА ЖИВО”

Документалната поредица „Светът на живо” (реализирана с финансовата подкрепа 
на фондация „Америка за България”) наложи  документалния формат за международна 
политика. През световноизвестни политици и интелектуалци, авторите изследват 
глобалните проблеми. Ценен и уникален за България беше филмът за референдумите за 
независимост (Каталуния и Шотландия), както и ексклузивният филм на Катя Тодорова, 
основан върху изключително постижение – специално интервю с писателката Исабел 
Алиенде. 

„СЪБИТИЯТА НА 2014”

Оригиналният формат на БНТ „Събитията на... ” се реализира за четвърта година 
и се налага като едно от най-гледаните публицистични предавания. „Събитията на 2014” 
постигна среден рейтинг от 4.07% при аудитория 4+ при премиерното излъчване (19 място 
в топ 100 програми за деня и на 1-во място от политическите предавания) и рейтинг 2.8 
при повторението. И при двете излъчвания БНТ е втората по гледаемост телевизия за 
съответния часови пояс. Годишният обзор на обществената медия постигна този резултат 
заради авторската концепция – поглед към събитията извън хронологията на архивните 
кадри, а през погледа на анализатори, оценката от дистанцията на времето на участниците 
в събитията и ексклузивното съдържание.
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„БНТ ПАРК ЛАЙВ”

През август сутрешният блок на БНТ експериментира с нов формат, зад който 
отново стои изпълнението на обществена мисия. Проектът отвори  ефира за младите 
непопулярни музиканти на България. Сцената на БНТ в парка беше поделена от младите 
известни певци и младите неизвестни изпълнители, които бяха открити от публиката. 
Интерактивната класация на „БНТ Парк Лайв” беше спечелена от група CRUSH, които се 
превърнаха във фаворити на младата ни аудитория. 

СПОРТНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА БНТ HD

В последните 6 месеца, приоритет пред Продуцентски център „Спорт” беше 
развитието на съдържанието за новия канал “БНТ HD” и превръщането му в пълноценна 
програма от портфолиото на обществената медия. 

След края на Световното първенство по футбол, спортно-развлекателният канал на  
БНТ трябваше за кратко време да убеди зрителите си, че не е програма, създадена 
„инцидентно”, за да бъдат излъчени в максимална степен зимните олимпийски игри в 
Сочи и Световното първенство по футбол. Търсенето на съдържание, което да даде 
необходимата идентичност, минаваше през липсата на бюджет, предвиден целево за 
осигуряване на ексклузивна продукция във високо техническо качество. Функционирането 
на канала беше обезпечено изцяло с наличния кадрови ресурс, след вътрешна 
реорганизация на Дирекция “Информация” и в огромна степен след допълнително 
натоварване на екипите на Продуцентски център „Спорт”. В момента трима продуценти са 
ангажирани оперативно с БНТ HD, като продължават и работата си като спортни 
журналисти в ресорите си.

БНТ HD успя да се позиционира като каналът, който представя българските 
спортни успехи. Благодарение на предварително закупени права за спортни събития, през 
август БНТ HD излъчи успехите на българските участници във вторите младежки 
олимпийски игри в Нанджин със средно-дневна програма 6 часа и общо над 60 часа за 
периода от 16 до 28 август 2014 г. В Нанджин младите ни надежди спечелиха 7 медала. С 
помощта на спонсори БНТ закупи правата за световното първенство по художествена 
гимнастика. Така БНТ HD излъчи още един български успех - световната титла на 
българския ансамбъл.

Дирекция „Информация” рискува да продуцира нови авторски предавания за 
напълно нов и непознат за аудиторията телевизионен канал. През октомври БНТ HD 
стартира две собствени предавания - “Извън играта” - токшоу и “Спорт Америка” -
едночасово предаване посветено на все по-популярните у нас американски спортове. Двете 
предавания се реализират без допълнително финансиране във вече утвърдена бюджетна 
рамка на дирекция “Информация”.

Търсенето на модерно съдържание за БНТ HD доведе до закупуването на правата за 
излъчване на шампионата за електромобили Формула Е. Средствата отново бяха 
осигурени от спонсори, а БНТ показа, че може да предложи стойностна некомерсиална 
спортна програма, която да популяризира нови, екологично чисти технологии. Мащабният 
пакет от права за най-големите първенства от зимните спортове позволи линията “Гореща 
зима” с БНТ HD и така каналът продължи да гради собствена идентичност през зимните 
месеци.
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С началото на коледно-новогодишните празници, БНТ HD увеличи програмата си 
на 18 часа и влезе в 2015 г. с модерна, динамична визия.

Развитието на най-младия канал на обществената медия предстои. Бъдещите 
проекти са с акцент и върху обществената функция на БНТ. Разработват се програми, 
посветени на детския и масовия спорт, на младежката „улична” култура. Продължава 
търсенето на по-атрактивно програмно съдържание извън спортната тематика в посока 
развлекателната част от лицензията на БНТ HD. Осигуряването на съдържание би довело 
до бързото преминаване към действителна 24-часова програма на канала.

Един от големите проблеми на БНТ, свързан с най-новия канал на медията - БНТ 
HD, е нежеланието на някои кабелни и сателитни оператори да спазят законовото 
изискване и да предложат в пакетите си програмата на БНТ HD. Ръководството на БНТ 
многократно сезира отговорните институции, но за съжаление без резултат. Със сигурност 
оправданието за липса на техническа възможност е несъстоятелно, тъй като за периода на 
Световното първенство по футбол през лятото на 2014 г., всички оператори включиха в 
пакетите си БНТ HD. При всички случаи налице е закононарушение от страна на 
кабелните и сателитните оператори, а зрителите, които имат правото да получат безплатно 
програмите на БНТ, са ощетени.

Журналистите от Продуцентски център „Спорт” и реализационните екипи на 
дирекция „Информация” успяха да произведат над 300 часа продукция само за новия 
канал. Допълнително те продуцираха за БНТ1 ежедневните модули Новини – 5 по средно 
6 минути; обзорните предавания всеки четвъртък, събота и неделя – „Моторспортекстра” 
(30 мин.), „Трето полувреме” (30 мин.) и  „Спортна треска” (54 мин.).

В изпълнение на сключени договори и в съответствие с нормативните изисквания, 
като обществен телевизионен оператор БНТ представи ключови за България събития с 
участие на националните отбори и състезатели:    

1. Футбол, квалификации за Европейско първенство:  Азербайджан - България,  България -
Хърватия, Норвегия - България, България - Малта;  Общо 4 мача с производство на 
международен сигнал за над 20 телевизии;

2. Художествена гимнастика, световно първенство - 10 часа програма;

3. Борба, световно първенство - 7 програми дневници по 20 мин.; 

4. Лека атлетика, Маратон на София - 3 часа пряко предаване – за първи път в практиката 
на БНТ и в 30-годишната историята на проявата;

5. Тенис, турнир на шампионките - 15 срещи, обзорни програми и жребий (общо около 40 
часа)  - с изработване на Международен сигнал за над 20 телевизии;

6. Лека атлетика, Европейско първенство по крос - 4 часа, с производство на 
Международен сигнал за над 10 телевизии;

7. Сноуборд, Световно първенство по сноубордкрос (с участието на Александра Жекова) -
15 часа.

Като обществена медия, БНТ представи и редица други събития, които  като видове 
и като количество часове отговорят на широка палитра от интереси на обществото:  
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мотокрос - 3 старта по 2 часа , включително „Нощта на скоковете”,  супермото, световен 
шампионат - 2 старта по 30 мин., футбол- Лига Европа - 6 мача и  6 броя 40-минутни 
обзорни предавания;  Баскетбол, Адриатическа лига - 15 мача, Национална баскетболна 
лига – 11 мача, турнир  “Юрочалъндж” - 3 мача, Балканска лига - 4 мача,  Бокс, 
професионална лига в София - 3 предавания по 2,30 часа , Ски - алпийски дисциплини, 
Световна Купа - 15 старта 25 часа, Тенис, Държавно първенство, турнир “Алианц Къп”,  
турнир “Д-р Тодор Тодоров” - общо 8 мача,  Фигурно пързаляне, Гран При серии,  
Европейско първенство - 4 турнира, общо 50 часа програма, минифутбол - Европейско 
първенство /с участието на национален отбор на България/ - 7 срещи по 1 час,  биатлон, 
световна купа - 38 старта, 45 часа,   волейбол, НВЛ - 15 мача и шампионска лига на CEV -
3 мача,  карате, Балканско първенство - 2 дни по 2 часа, Церемония по връчване златната 
топка на най-добрия футболист в света за 2014 г – 1,5 часа, годишни обзорни предавания 
за футбол и спорт. 

ПРОГРАМНО РАЗВИТИЕ 

През новия телевизионен сезон дирекция „Информация” предприе няколко 
програмни промени, които бяха продиктувани от желанието за увеличаване на 
аудиторията, разнообразяване на съдържанието и запазването на позицията на медия с 
високо обществено доверие. Промените бяха продиктувани и от необходимостта за 
оптимизиране на разходите.

Стартирахме 2015 г. с „презареждане” на сутрешния ефир – най-конкурентният 
часови пояс в България. С подобрена визия, нов водещ и променена структура, „Денят 
започва” предлага нова формула за сутрешна информация която надминава съобщенията 
за предстоящи събития, а развива реално случили се новини. Промяната в подхода, вече 
разширява аудиторията на сутрешния слот сред активните зрители.  

Дирекция „Информация” разшири новинарския обзор на седмицата с увеличаване 
на времетраенето на обедното издание на „По света и у нас”. Като продължение на 
„Събитие на седмицата” и „Фраза на седмица”  започнаха да се излъчват „Репортерски 
поглед” – разширен репортаж по актуален проблем и събитие от седмицата и „Малките 
репортери на БНТ” – новините пречупени през погледа на 10-12 годишни репортери, които 
разкриват неподозирани страни на героите от новините. 

В ефира на БНТ се появи и специално обзорно предаване за международна 
политика. „Светът е седем” прерасна от рубрика в сутрешния блок в пълноценно 
предаване, което разказва и анализира нашия свят, благодарение на големия кадрови и 
логистичен капацитет, който има международната редакция на БНТ. Предаването се 
реализира в партньорство с „Дойче веле” и СИРКОМ.

БНТ продължи да развива ранния вечерен публицистичен пояс. Новинарската 
емисия „По света и у нас” и политическото токшоу на Димитър Цонев „Още от деня”
увеличиха значително аудиторията на БНТ (близо четири пъти от началото на годината) 
между 18.00 и 19.15 часа, като повлияха и на целия часови пояс до 20 часа. БНТ успя да 
увеличи зрителите си в слот, в който се конкурира с най-гледаните информационни 
емисии на търговските телевизии. 
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През периода август 2014 г. – февруари 2015 г. в дирекция „Информация” бяха 
взети няколко важни решения, свързани с направление „Актуални програми”. Те бяха 
продиктувани както от съдържателни, така и от икономическо-финансови съображения. 

Беше преустановено излъчването на „Частен случай” в досегашния му вид. След 
внимателен анализ се стигна до извода, че този формат на предаването е изчерпано. След 
напускането на дългогодишния автор и продуцент Владимир Береану беше даден шанс за 
кадровото и идейно обновление на публицистичния проект. За съжаление опитът не успя, 
в резултат на което и заради финансовите ограничения, излъчването на предаването беше 
прекратено. Това обаче не означава, че закриваме темата. Тематичната линия беше 
интегрирана успешно в „По света и у нас”, в сутрешния блок „Денят започва”, в още някои 
предавания и специални проекти на дирекция „Информация”. В бъдеще, при по-
положителна финансова рамка и възможности за увеличаване и развитие на специален 
екип, БНТ ще търси възможност за преформатиране на „Частен случай”, за да върне 
предаването авторитета си и зрителския интерес.  

Финансовите ограничения, както и трудността по провеждането на задълбочено 
разследване в рамките на седмица, са причината излъчванията на „Открито” да се 
редуцират – от четири до два пъти месечно. Промяната беше направена по инициатива на 
авторката Валя Ахчиева. БНТ има идея за сериозно разгръщане на разследващата 
журналистика, заявки за които даваха приключилите проекти „На прицел” и „Студени 
досиета”, както и структурирането на разследващ екип към Продуцентски център
„Новини”. 

Утвърдените марки в телевизионната журналистика „Панорама” и „Референдум”
увеличиха аудиторията си и запазиха позициите си на платформи за важни обществени 
дискусии. Те се нареждат до новините сред най-гледаните предавания на БНТ. 
Авторитетът на „Панорама” с водещ Бойко Василев я превръща в терен за най-
уважаваните събеседници у нас и в чужбина. „Референдум” отново поставяше в центъра на 
обсъждането важните и значими въпроси – съдебната и пенсионната реформа, тероризмът 
и изпитанията пред политическата система. Предаването, водено от Добрина 
Чешмеджиева е еталон за дебат в българския телевизионен ефир.

Визуалните промени, повишените критерии за съдържание и реализация, наложени 
преди година, доведоха до положителен резултат за рубриката „В кадър”. Забелязва се 
трайно повишаване на рейтинга, като средния за периода август 2014 г. - февруари 2015 г. 
е 2.00%

След успеха на „Гласът, който моли Бога за България”, посветен на Борис 
Христов, дирекция „Информация” продуцира в партньорство с Нов Български университет 
филм за 80-годишния юбилей на Райна Кабаиванска – „Портрет на една примадона”. Той 
беше излъчен точно в навечерието на рождения й ден и беше създаден благодарение на 
ексклузивни интервюта с оперната прима в дома й в Модена и в Академия Киджана в 
Сиена. Оригиналното съдържание и авторството на Миглена Стойчева и Недялко Данов 
превърнаха филма в изискан продукт, който беше оценен от зрителите.

Особено внимание заслужава един филм, който привлече вниманието на 
Европейската комисия. Това е филмът „За хората и бедствията” на Владислав Велев, 
който създаде продукция с уникални кадри от Африка и от места, където тв екипи не са 
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били допускани. Той разказа за бедствията, които преживяват хората там и за 
хуманитарните помощи от ЕС.

Два от документалните филма излязоха извън телевизионния екран и получиха 
своята аудитория и на специални прожекции. „Гласът, който моли Бога за България” беше 
прожектиран на голям екран в кино „Одеон” в София, участва в селекциите на Седмиците 
на българската култура в Рим и Брюксел, Новогодишните музикални фестивали, Нощта на 
музеите в Софийската опера и балет. БНР издаде специален луксозен диск за Борис 
Христов, който включи и филма на БНТ. Екипът получи много награди от фестивали и 
конкурси. 

Филмът „Под запрещение” на Мария Чернева и режисьор Б. Димова също се разви 
не само в ефира на БНТ. Той имаше премиера на голям екран през ноември в Euro Cinema 
и предизвика обществена дискусия за промяна на законодателството. Събитието беше 
организирано от БНТ и Български център по нестопанско право, под патронажа на 
Омбудсмана на Република България. Филмът разказва за съдбата на над 7 000 българи с
психични и интелектуални проблеми. Това са хората, поставени под запрещение в 
специализирани институции, които на практика нямат никакви права. „Под запрещение” е 
втория документален проект на дирекция „Информация” за социалните дефицити в 
законодателството, който провокира обществена дискусия. Институции и 
неправителствени организации събра на една маса и филмът „1000 промила 
несъответствия” с автор Мария Чернева и режисьор М. Илиева.   

С награди от национални и международни форуми бяха отличени документалните 
филми „Диагноза”, „Под запрещение”, „Корал завинаги”, „Продавачи на мечти”, 
„Пришълците”, „Гласът, който моли Бога за България”.

БНТ не отстъпва от основния си приоритет да информира обективно и отговорно 
обществото. Финансовите ограничения, намаляващият бюджет при сегашния модел за 
субсидиране на обществената медия не създават информационен дефицит. Със сигурност 
обаче затрудняват дългосрочното планиране и водят до отстъпление от някои приоритети. 

Обществената медия се нуждае от модерен информационен сайт с разнообразно и 
атрактивно мултимедийно съдържание. Развитието в тази посока вече започна. От година 
и половина вече съществува отделен продуцентски център, който да генерира 
новинарското онлайн съдържание. Извън преструктурирането, срещаме затруднения в 
няколко посоки, част от които са резултат от финансови икономии.  Необходимо е 
технологично развитие, увеличаване на кадровия капацитет (за пример, за 
информационния сайт на France television работят 20 души, а за денонощното осигуряване 
на съдържание за bnt.bg/novini отговарят 4 души) и завършване на т.нар. интегриран 
нюзрум. Сериозно предизвикателство за БНТ, както и за други европейски медии е и 
промяната в нагласата на телевизионните репортери и превръщането им в мултимедийни 
журналисти. 

БНТ все още не е лансирала модерен публицистичен формат за икономика, 
финанси и бизнес. Проблематиката присъства в новинарските и актуални предавания на 
БНТ. В националния телевизионен ефир обаче отсъства платформа за предприемчивия 
бизнес, която да се превърне в обмен на идеи, проблеми и решения. В партньорство с 
различни национални и европейски институции, БНТ информира и ориентира бизнеса при 
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използването на средства по европейски проекти и програми. Реалният бизнес обаче все 
още остава извън фокуса на електронните медии.

Без допълнително финансиране БНТ не може да развие и модерна технология, 
която да улесни пълноценния достъп на хората в неравностойно положение до цялостното 
информационното съдържание в реално време.   

Необходима е оценка на модела, по който се финансира обществената телевизия за 
да може тя да се модернизира с темповете на търговските телевизии и да отговори в цялост 
на обществените очаквания.  Един от основните приоритети на БНТ е да развива кадровия 
си потенциал, който създава качествена журналистика и отстоява високите стандарти и 
почтеността в професията. Това я поставя сред медиите с най-голямо доверие, според 
актуално изследване на „Маркет линкс” направено за фондациите „Конрад Аденауер” и 
„Медийна демокрация”. Според анализа на фондация „Медийна демокрация”, БНТ се 
нарежда сред най-критичните медии спрямо основните партии и отделните правителства 
през изминалата година, като така БНТ заема лидерска позиция по отношение на 
възможностите за публичен контрол  на действията на властта. Този капацитет на 
националната телевизия, съчетан с ясен модел на финансиране, който да бъде адекватен на 
мисията й и на очакванията на обществото, биха превърнали БНТ в още по-силна 
обществена медия. 

ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМА БНТ1”

Създаването на конкурентна продукция при ограничен финансов ресурс, беше 
голямото предизвикателство пред екипите, които реализират предаванията на Дирекция 
“Програма БНТ1”. Повторната промяна на заложената годишна бюджетна рамка на 
предаванията, заради общата рестрикция на бюджета на БНТ, постави обществената 
телевизия на най-тежкото изпитания в последните 10 години. БНТ1 отложи 
производството на два сезонни сериала, един риалити формат, обновяване на студията на 
основни слотове и предавания и на практика нямаше ресурс за концептуална промяна на 
програмната си политика. Заложихме на креативни решения, които доведоха до 
разширяване на продукцията, разпознавана от зрителят вече като запазена територия за 
обществената телевизия - увеличихме времетраенето на единственият ежедневен слот в  
ефир за култура; създадохме оригинален формат “Лачените обувки на българското 
кино” за отбелязване на 100 годишната му история; продуцирахме оригинална 
документална поредица “Отворени досиета” и представихме специална селекция от 
авторски документални филми в рубрика “25 години свободна България”; излъчихме 
исторически сериал по военните разкази на Йордан Йовков “На границата”; в периода 
когато Европа отбеляза век отстояние от Първата световна война, стартирахме работата по 
уникален формат за литературни таланти “Ръкописът”. Съдържание, което е алтернатива 
на съдържанието на търговските телевизии, се оказа ход на обществената телевизия, който 
зрителите приемат положително. Данните от изследване на аудиторията показват 
повишаване на интереса към БНТ1 през сезона в съпоставка със същия период на 2013 
година.

1. ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР „ВЪТРЕШНА ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОДУКЦИЯ“

През изминалия период Продуцентски център „Вътрешна телевизионна продукция“ 
работи в условията на драстично съкратен финансов ресурс, което наложи прилагането на 
програма за икономии, включваща следните мерки: съкращаване на бюджетите на 
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продукциите; прилагане на схема за повторения на предаванията с неактуално 
съдържание; увеличаване на лятната програмна схема и основен преглед на договорите с 
външни организатори за поемане на разходите от страна на телевизията. 

Въпреки нелеката ситуация, анализът на програмата за този период отчете, че 
програмите на Продуцентския център, макар и подложени на финансови рестрикции, 
отстояха и защитиха  професионалните стандарти в журналистиката в БНТ . 

През втората половина на 2014 г. Продуцентски център „Вътрешна телевизионна 
продукция” фокусира своята дейност върху следните основни задачи:

• затвърждаване на позициите на програмата на БНТ1 като алтернатива на 
търговските телевизии чрез предавания като: „Денят започва с култура”, „История.бг”, 
„Малки истории”, „Вяра и общество”, „Зелената линейка”, „Здравето отблизо”, както и с 
утвърждаването на кампанията–кауза за защита на летните кина в България – „Пътуващото
лятно кино”, и проекта „25 г. свободна България”, посветен на годишнината от 10 ноември 
1989 г.;

• привличане на детската и младежка аудитория чрез създаването на нов детски 
уикенд-блок „Милион и две усмивки”;

• подновяване на участието на България в конкурса на EBU „Детска Евровизия” 2014;

• отбелязването на 55-тата годишнина на БНТ чрез финализирането на проекта „55
години от вашия живот”;

• запазване на качеството на продукциите в режим на бюджетни съкращения;

• работа по европейските оперативни програми и привличане на спонсори.

ПРЕДАВАНИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМА БНТ1” КАТО ПОДНАСЯНЕ НА 
АЛТЕРНАТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ

“Лачените обувки на българското кино: 100  години – 100 любими игрални 
филма” - оригинален телевизионен формат за класация на 100 любими български 
пълнометражни игрални филми, посветен на 100-годишнината на българското кино. Целта 
е да се представи българското кино и неговите създатели сред най-широк кръг зрители; да 
провокира траен  интерес към успехите и разбиране и съпричастност към проблемите на 
киното; да разшири неговата аудитория и провокира  желанието на публиката да гледа все 
повече българско кино. Това отговаря на културно-образователната мисия на БНТ като 
обществен оператор, особено що се отнася до приобщаването на млади хора. Форматът ще 
избере любимият български игрален филм на зрителите, така както преди години те 
посочиха любимия си роман.

Стоте филма са избрани, след като БНТ1 инициира през изминалия период 
интернет гласуване, в което зрителите определиха кои ще са любимите им заглавия, които 
ще се състезават във формата. Филмите бяха програмирани в ежедневен късен кино-слот и 
ще бъдат излъчени до началото на формата, който стартира в ефир в края на февруари. 
Оптималната формула на „Лачените обувки на българското кино” е 14 издания – 4
студийни предавания и 10 късометражни филма, придружаващи заглавията от финалната 
десетка. В четирите студийни предавания, ще бъдат представени, коментирани и 
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подложени на гласуване стоте избрани от зрителите любими фелми. Специално 
произведените за формата 10 документални филма от 15 минути, ще са посветени на всяко 
едно от заглавията в Топ 10 – на неговите автори, на главните актьори, на епохата, в която 
е създаден филма и нейната специфика. Тези филми ще се занимават не само с конкретно 
произведение, а ще ситуират българското кино в контекста на времето; ще станат повод за 
различни коментари – на жанрове, на звезди, на ролята на сценаристи, режисьори, 
оператори, композитори, художници,  критици в оформяне облика на българското кино в 
конкретния период. Това ще се случва и през погледа на млади хора, които имат 
отношение  както към конкретното произведение от десятката, така и към засегнатите в 
докуметалния филм теми. Форматът демонстрира капацитета на БНТ да представи 
обществено значими национални събития в програмата си, като предложи 
интегриране на различни форми на съдържание в един голям проект – слотът със 
100-те български филма е част от интерактивно шоу с гласуване на зрителите и 
създаване на оригинална късометражна продукция. В създаването му участват трите 
продуцентски центъра – Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство –
Студия ”Екран”, Продуцентски център “Вътрешна телевизионна продукция” и 
Продуцентски център “Външна телевизионна продукция” – Направление “Кино и чужди 
програми”.

„Денят започва с култура” (вече 70 минути) наложи дискусионният  формат по 
значими и проблемни теми от културния живот. Редовните дебати повишиха аналитичното 
ниво на предаването и подсигуриха среда за споделяне на мнения и плуралистичен обмен 
на гледни точки. Знакови дебати се случиха относно образованието в България –
обученията по музика и изобразително изкуство, изучаването на комунизма в учебниците 
по история, отсъствието на Георги Марков от програмите по литература; за реновирането 
и осмислянето на градската среда – Централна гара, паметника „1300 години България”, 
паметника на Съветската армия, новото архитектурно решение на Женския пазар, бул. 
„Витоша”, развитието и финансирането на културата и изкуството у нас, както и 
обществено значимите казуси като отразяването на трагедията в „Шарли Ебдо”. Екипът 
насочи усилия към осъществяване на оптимално работеща обратна връзка със зрителя чрез 
фейсбук страницата ни, електронната ни поща и нерядко – чрез отворени телефонни 
линии по време на ефир. В най-голяма степен това се получи при отразяване на 
кампанията „25 години свободна България” и на българските кандидатури за европейска 
столица на културата през 2019 г. Предаването посети и се излъчваше от Варна, Велико 
Търново, Пловдив и София, като даде трибуна на всеки един от градовете да представи 
своите предимства. 

„История.бг” - форматът се утвърди като алтернативен образователен проект, 
насочен към младата и образована публика в праймтайма. Предаването разширява 
първоначалната си строго историческа канава и навлиза в територията на дебата за 
изкуството и културата през преоценката за съвременното присъствие на знакови фигури 
от миналото. Като пример за това могат да се дадат дискусиите за Георги Марков, Никола 
Вапцаров, Петър Дънов, Петър Увалиев, Гео Милев. Историческата годишнина от 10 
ноември 1989 г., БНТ отбеляза със специално двучасово издание на "История.бг". В 
дискусията за деня, който преди 25 години промени всичко и осмислянето на събитията 
след това, участваха историците проф. Искра Баева, проф. Андрей Пантев, доц. Михаил 
Груев, писателят Георги Господинов и доц. Боряна Димитрова, социолог. През изминалия 
период предаването показва трайна тенденция към увеличаване на средния си рейтинг. 
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„История.бг” бе отличено в ресор „Телевизия” на годишните награди на Съюза на 
българските журналисти (СБЖ).

„Вяра и общество” е утвърдена марка за аналитичен подход към религиозната и 
етичната проблематика. Темите за подготвеността на православната църква за промените 
след 10 ноември 1989 г., дискусията за името на катедралния храм „Св. Александър 
Невски”, за бежанците, за толерантността и опасността от ислямски радикализъм, за 
особеностите на „пазарджишкия” ислям в ромската махала, за комерсиалния дух на 
Коледа са доказателство  за  различната гледна точка от ефира БНТ1.

„Малки истории” - социален слот, който е за съвременен подход за създаване на 
съдържание за специфичните нужди на малцинствените групи. Финансовите рестрикции 
наложиха съкращаването на документалния модул от 5 на 2 издания седмично, но 
предаването успя да компенсира с журналистическа острота и анализ на процесите.

Търсенето на специфични целеви групи и предлагането на специфична информация 
за аудиторията наложи преформатирането на „Отблизо с Мария” в „Здравето отблизо”. В 
пакет със „Зелената линейка” линията в делничната сутрин е единствената в българския 
ефир, която разработва детайлно и атрактивно здравната тематика.

„Бразди” приключи в този период успешно договора си с Министерство на 
земеделието и храните, като в рамките на изпълнението на договора произведе 44 
репортажа по Програмата за развитие на селските райони. Българските зрители имаха 
възможността да се запознаят с изключително ценния опит на фермери от Испания, 
Швейцария и Франция. Спонсорските договори с две водещи фирми в областта на 
селскостопанската техника бяха подновени - „Рапид” ЕООД и торовете „Дюпон” ЕООД. 
Реализира се и договор с „Национален гаранционен фонд”, които също проявиха желание 
за сключване на втори такъв с удвоен обем. Предаването е привлякло в БНТ за 2014 г. –
240 339 лева, като се има предвид, че за реализирането му от бюджета на БНТ се отпускат 
50 000 лева.

„25 години свободна България” - проект, с който БНТ се включи активно в 
националната кампания за отбелязването на годишнината от демократичните промени у 
нас. Тя се проведе под егидата на президента Росен Плевнелиев и беше обърната преди 
всичко към младите хора, които да бъдат адекватно информирани за събитията от 
близкото минало и осмислянето на промените в обществото. Десетките програмни и 
социални инциативи, дискусионни студия, документални филми и репортажи, с които БНТ 
участва, превърнаха обществената телевизия в ключов медиен партньор на кампанията.
Като част от кампанията „25 години свободна България“, БНТ засне и излъчи „Отворени 
досиета” - поредица от 6 документални филма по 27 минути - разкази за годините на 
тоталитаризма в първо лице. Проектът „реконструира” паметта за събитията, търсейки 
човешката гледна точка в оценката им. Годините назад бяха показани през личните 
истории на хора, преживели репресиите при комунизма - Петко Огойски, Алфред 
Фосколо, Георги Саръиванов, Катрин Макаров, Лъчезар Заркин и Халил Расим. Стана ясно 
как отделната човешка съдба е вплетена в общата, как режимът е определял и 
предопределял тези съдби; какво е наследството на този режим като идеология, структури 
и практики и как то е повлияло на прехода към демокрация. Наред с режисьорската гледна 
точка, бяха използвани кадри от архива на БНТ, Комисията по досиетата и Държавна 
агенция "Архиви". Продуцент на проекта беше Катя Атанасова, сценарист - журналиста 
Христо Христов, режисьори - Николай Василев, Любомир Младенов, Димитър Коцев -
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Шошо. Високият зрителския интерес към поредицата показа, че БНТ е избрала верния път 
към представянето на този изпълнен с противоречия период от най-новата ни история и 
има амбиция да продължи проекта и през 2015 г.

„Лятно кино с БНТ1“ - една от най-успешните културно–социални инициативи на 
БНТ беше изцяло посветена на годишнината от прехода. Целият сезон беше брандиран с 
логото на кампанията „25 години свободна България”, като имаше масирана рекламна 
кампания от екрана на БНТ във всички програми на телевизията, както и на интернет 
страницата, логото на кампанията присъстваше и на печатните покани за откриването на 
лятното кино в София. Пътуващото лятно кино представи режисьорски дебюти, създадени 
в годините на българския преход с подкрепата на БНТ, както и силна документална 
продукция, продуцирана от обществената телевизия. То се състоя на три тура в периода 20 
юли –1 сепетмври 2014 г. и по традиция беше закрито на празниците на изкуствата 
„Аполония“ в Созопол. Сред показаните игрални филми бяха „Дзифт”, „Кецове”, „Аве”, 
„Тилт”, „Мила от Марс”, „Подслон”, „Маймуни през зимата“, както и документалните "И 
България - една голяма грешка"“Гласът, който моли Бога за България” и „Златното сърце 
на София“. Като част от кампанията, беше организирана и Пътуващата детска библиотека 
– формат за размяна на детско - юношеска  литература между най-младите читатели на 
България. Проектът запази и първоначалния замисъл, с който стартира преди три години –
да се възстанови топографията на изчезналите летни кина в България, а заедно с тях - да се 
възстанови и културата на гледане.

15 000 км., 32 населени места, около 100 филма и над 70 000 зрители – това е 
равносметката от „Лятно кино с БНТ1“ през 2014 г. Рекорд постави Хисаря, където в 
летния театър на града се събраха 1 200 зрители. Пътуващото кино получи подкрепата на 
книжарници “Хеликон” и издателство “Сиела”. 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ДЕТСКАТА И МЛАДЕЖКА АУДИТОРИЯ

На 22 ноември 2014 г. стартира нов детски 90 минутен блок „Милион и две 
усмивки” за деца от 6 до 12 години. Той започна да се излъчва в двата почивни дни от 
7,30 до 9.00 часа. Целта на предаването е не само да забавлява децата, а и да покаже 
техните разностранни таланти. Във всяко предаване гости са деца от вокална, танцова 
група, балетна или театрална школа. Техните изпълнения целят да покажат забавлението 
от това, което са избрали за хоби. Тези деца участват в специална игра, която е 
предназначена и за зрителите и те се чувстват комфортно в специално направеното за 
предаването студио. Друга рубрика е „Предай усмивка”. В нея участват деца от детските 
градини, с които се разговоря по основната тема на всяко предаване. Търсят се интересни, 
типично детски разсъждения, които да накарат зрителите да се усмихнат. Освен това във 
всяко предаване има репортажи, показващи  спектакли, подходящи за детската аудитория 
като се поддържа сътрудничество с Централния куклен театър, Националната опера и 
балет и Софийската филхармония. Освен тях започнаха да се показват различни видове 
спорт, с които се занимават децата, художествени и музикални школи. Основният акцент в 
предаването пада върху децата и техните любими занимания. Всяка неделя в рубриката 
„Аз съм Велик/ан” показваме дете с необичайни умения и интереси. 

Освен тези два седмични блока по 90 минути всеки, продължава предаването 
„Бърколино”, което е насочено към децата от предучилищната възраст. В процес на 
снимки е и детски реалити формат „Търсачи на мечти”, който ще се излъчва в рубриката 
„Лека нощ, деца!”. С тези три предавания БНТ покрива детската българска аудитория от 3 
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до 12 г. В изпълнение на лицензионните си задължения, както и за разширяване на 
обема на  излъчването на програми за детската аудитория, БНТ взе участие в 
проекта на Евровизия – „Детски драма серии” и „Детски документални серии”. Бяха 
създадени 2 филма общо в двете категории. И двата филма получиха право да се излъчват 
с логото на Евровизия и влязоха в шоурума на EBU. В Проекта „Детски документални 
серии” на EBU беше включен филма на БНТ „Хватка Митака”, който бе представен пред 
експертната комисия на EBU по време на годишната среща на копродуцентите, която се 
състоя  в СВВС – Манчестър. Филмът бе оценен много високо и ще се излъчва в 11 страни 
в Европа и Азия. В замяна, БНТ ще получи филмите на партньорите в проекта - общо 18 
филма от водещи европейски телевизии и Япония с предоставени права за неограничен 
брой излъчвания за десет години.   

„Корабче в сърцето” – игрален филм  от проекта „Детски игрални серии” на EBU, 
който през отчетния период бе завършен на HD формат. Филмът беше представен пред 
експертната комисия на EBU по време на годишната среща на копродуцентите в СВВС –
Манчестър. Той беше оценен като един от най-добрите в сезона и ще се излъчва в 10 
страни в Европа и Азия. В замяна БНТ ще получи филмите на партньорите в проекта -
общо 17 филма от водещи европейски телевизии и Япония с предоставени права за 
неограничен брой излъчвания за десет години. Участието ни в този проект е голям успех 
за БНТ в няколко аспекта: филмите на БНТ ще бъдат излъчвани в програмите на 19 
водещи световни обществени телевизии. Това е сериозен успех и признание за БНТ,  
защото всички страни-участници в двата проекта взимат за излъчване нашите филми; БНТ 
инвестира в създаването на два филма, а срещу тях получава 35 филма с високо 
художествено и техническо качество с права за десет години неограничен брой 
излъчвания. Това прави проекта икономически много изгоден; филмите на БНТ са приети 
в шоукейса на EBU;  качеството на филмите позволява участие в различни международни 
фестивали и  те вече са в селекцията на Филмовия фестивал „Голдън Кайро”.

УЧАСТИЕ В ДЕТСКАТА  ЕВРОВИЗИЯ 2014 г.

През отчетния период, БНТ участва в международния песенен конкурс „Детска 
Евровизия - 2014” в Малта и постигна най-големият успех за България до сега във 
форматите на Евровизия.  Песента „Планетата на децата” в изпълнение на Крисия, Хасан и 
Ибрахим спечели второ място в конкурса със 147 точки и оглави класацията на 
журналисти и зрители от целия свят. В последното си издание конкурса събра 16 държави 
участнички и се излъчи пред огромна аудитория в общо 25 държави в целия свят, сред 
които Италия, Русия, Великобритания и Швеция, а също и Сингапур, Австралия и    
Аржентина. Той е насочен към широка семейна аудитория и мобилизира сериозен интерес 
в социалните медии, платформите за споделяне на музика и видео. Програмата привлече 
висок интерес и в България. Един милион души са гледали финала на Детската Евровизия 
2014 по БНТ1 и БНТ HD, според данните на пийпълметричната агенция ГАРБ.  
Отчетеният среден рейтинг от 14,2% (по БНТ1 и БНТ HD) поставя БНТ на лидерска 
позиция за съответния часови пояс, а постигнатият аудиторен дял е 39,7%. Веднага след 
ефирното излъчване, видеото с изпълнението на песента “Планетата на децата”, качено на 
страницата на БНТ във Фейсбук, достигна 900 000 потребители. Като цяло, българското 
участие в „Детска Евровизия 2014” събра подкрепа от над 1,9 милиона потребители в 
интернет само за няколко седмици. Тези високи резултати са показател, че БНТ освен на 
изпълнение на лицензионните си здължения по отношение на детските предавания, е 
добре да залага и на качествените параметри, като подбира уникални програми с високо 
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качество, които не присъстват в съответните нишови телевизионни канали. Като 
обществен оператор, БНТ единствена има право да участва в музикалните конкурси на 
EBU. За да превъзмогне ограниченията, свързани с недофинансирането на телевизията, 
БНТ  заложи на по-нестандартен подход в подготовката си за участие в „Детска Евровизия 
2015”, като го реализира в партньорство с БТВ и с продуцентската компания 
„Седем/осми”. Това повиши авторитета на обществената телевизия и утвърди 
способността й да мобилизира енергията на цялото общество за добра кауза. В резултат на 
отличното си представяне, БНТ получи официална покана от EBU да организира 
международния песенен конкурс „Детска Евровизия 2015” в България през месец 
октомври - ноември 2015 г. Конкурсите на Евровизия са много повече от едно музикално 
шоу или песенен конкурс. Те са отлична възможност за изграждане на положителен 
имидж на България пред международната общност, за популяризирането на нашата страна 
като туристическа дестинация с красива природа, многовековна история и богати 
музикални традиции. Политика на конкурса е да представя страната-домакин в специално 
изготвени видео материали и сценични изпълнения, които са неразделна част от шоуто. 
Около домакинството на конкурса може да бъде изградена цялостна рекламна кампания, 
която да представя България в продължение на близо една година, а и след това.  България 
не може да си позволи да изпусне този уникален шанс, който е сравним с домакинството 
на олимпиада,  световно първенство или крупен международен форум. Като обществен 
оператор, БНТ има нужда от подкрепата на цялото общество и на всички институции в 
България за успешната му реализация.

ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 55-ТАТА ГОДИШНИНА НА БНТ

През втората половина на 2014 г., БНТ предложи на аудиторията си и разнообразни 
развлекателни предавания, обединени около честванията  на нейния 55-годишен юбилей. 

Предаването „55 години от вашия живот” беше един от начините да бъде 
отпразнувана годишнината с почит към нейните зрители. Концепцията на предаването 
беше замислена и реализирана така, че да покрие максимално голям брой зрители от 
различни възрастови и културни сфери. В случая с успех беше използван най-големият 
капитал на БНТ – архивът й. И доколкото няма българин, в чийто живот БНТ да не 
присъства, рискът предаването да се излъчва по време на централните новинарски емисии 
на търговските телевизии беше напълно оправдан – зрителският интерес беше голям и 
предаването се радваше на рейтинг, който показа, че много зрители предпочитат стилното, 
коректно и добронамерено „смигване” към миналото, отколкото злободневните новини. 
Припомнянето на емблематични лица, предавания, филми и програми на БНТ, съобразено 
с максимално голяма зрителска аудитория, за пореден път утвърди обществената функция 
на телевизията, която изследва миналото и го припомня в най-добрата му светлина, без да 
е безкритична и да си затваря очите за големите социални и културни проблеми, чието 
неглижиране, премълчаване и изопачаване води само и единствено до повтарянето им. 
Зрителите, с цялото богатство от вкусове, ценности и критерии зад малкия екран, бяха 
поставени в ролята на съмишленици и съучастници в годишнината на БНТ – чрез „55 
години от вашия живот” празникът влезе в домовете на зрителите, тези без които една 
телевизия се обезсмисля. БНТ категорично дефинира себе си като „телевизия на зрителя”.

Кулминацията на честванията на 55-годишнината на БНТ бе съпроводена и с 
реализацията на два мащабни проекта – концерт-хепънинг пред Народен театър „Иван 
Вазов” и празничен концерт, заснет в Студио 1 на БНТ. „Празнувай с БНТ: 55 години 
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по-силна от времето“ събра над 3000 души пред Народния театър, излъчи се директно в 
ефира на БНТ1 и БНТ Свят. Друг подарък за зрителите на телевизията беше и концерта 
„БНТ на 55”, подкрепен от едни от най-големите имена на музикалната сцена - Васил 
Петров, Нели Рангелова, Любо Киров, Дует Ритон, Калин Вельов, Поли Генова и др. БНТ 
винаги е подкрепяла българската музика. Затова логично бе решението точно на рождения 
си ден да препотвърди своята функция на медиатор на качествено музикално съдържание 
към зрителите.  

Едно от предаванията, посетени на 55-годишния юбилей на БНТ, бе и специалната 
новогодишна програма „55 новогодишни мига от вашия живот” - предаване, насочено 
към широката аудитория и отговарящо на потребностите на зрителите в часовете преди 
настъпването на Нова година. Предаването остава без аналог в контекста на 
телевизионното съдържание, предлагано от другите телевизии, благодарение на формата 
си - архивни кадри от новогодишни програми на телевизията, актьорски интерпретации на 
познати персонажи, водещи в празничното студио и музикални изпълнения. Своето 
новогодишно пожелание от екрана на БНТ отправиха Татяна Лолова, Никола Анастасов, 
Антон Радичев, Владимир Пенев, Камен Воденичаров, Мартина Вачкова, Кирил Ефремов. 

ЗАПАЗВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИИТЕ В РЕЖИМ НА БЮДЖЕТНИ 
СЪКРАЩЕНИЯ

Един от основните проблеми през отчетния период беше създаването но 
допълнителна мотивация на екипите на  продукциите, за да не се отразят съкращенията на 
отделните бюджети върху качеството на предаванията. Направена бе сложна схема за 
работата в отделните студия, за да се съкратят разходи и организационно време. Въпреки 
влошените условия на работа продуцентите на вътрешните продукции демонстрираха 
ниво на корпоративна култура и желание да се справят в тази ситуация. 

- През второто полугодие на 2014 г. предаването „Иде нашенската музика”
продължи  да представя най-интересното и значимото от всичко, което се случва днес в 
българския фолклор. Широк обществен интерес предизвикаха иновативните посоки на 
предаването – своеобразните срещи на три поколения певци и инструменталисти, 
изданията „Моите ученици”, в които утвърдени изпълнители сами представяха своите 
последователи, фолклорните надпявания и надсвирвания без състезателен характер. В 
посочения период, откликвайки на широкия зрителски интерес, БНТ засне като
извънредни фолклорни програми концертите: „Нощ на ансамблите” с участието на 
формациите „Филип Кутев”, „Тракия” и „Пирин”,  фолклорения концерт „50 години 
АМТИИ - Пловдив”, новия спектакъл на ансамбъл „Чинари” - „Траките”. В медийно 
партньорство беше заснет документален филм за Четвъртото издание на Международния 
фолклорен фестивал „Фолклорен извор”. Тези проекти и концерти кореспрондират с 
обществената мисия на БНТ да съхранява и популяризира старинната българската 
музикална традиция.

- Предаването  „Нощни птици” разгледа теми и представи гости, свързани  с 
духовното, с изкуството и културата, със стойностните  неща в живота. В  „Нощни птици” 
беше разкрита историята на живота  на гостите, усещаха се емоциите им и техния свят. 
През изминалите  месеци  отговорихме на обществените очаквания като поканихме в 
студиото актьора Васил Попов и проф. Димитрина Гюрова по повод тяхната 80-
годишнина, посрещнахме великолепната Юлия  Кръстева, срещнахме се с екипа на „На 
границата”, почетохме паметта на Валери Петров, отбелязахме и 55-тата годишнина на  
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БНТ. Наред  с подобни  сериозни теми се коментираха и по-забавни  и развлекателни. В 
редица празнични предавания гости в студиото бяха много актьори  и музиканти, 
акцентираше се повече на шоу елемента.

- За 16-та поредна година БНТ организира новогодишния празничен концерт-
спектакъл „Сцена под звездите” на площад „Александър I”. Мащабната продукция по 
традиция е подкрепена от Столична община. Любо Киров, Стефан Вълдобрев и 
„Обичайните заподозрени”, Маргарита Хранова, Калин Вельов и „Тумбаито”, Десислава, 
оркестър „Карандила”, ансамбъл „Чинари”, балет „Веда Джуниър” и Константин Белчев 
привлякоха хиляди на площада в столицата. За първи път БНТ използва възможностите, 
които предлагат социалните мрежи, за да се свърже със своите зрители в новогодишната 
нощ по време на прякото излъчване на концерта. Чрез хаштаг (#бнт) в Туитър българи от 
цял свят и страната отправиха своите пожелания за Нова година и повечето от тях бяха 
излъчени директно в ефира на БНТ1 и БНТ Свят. „Сцена под звездите 2014/2015“ остава 
без конкуренция в телевизионния ефир и безапелационно печели зрителския интерес в 
битката за аудитория в новогодишната вечер.

- През отчетния период бяха отразени редица фестивали с дългогодишни традиции, 
с доказани качества и международно признание, като юбилейното издание на „Празници 
на изкуствата Аполония”, „Софийски музикални седмици”, „Салон на изкуствата”, 
музикалните цикли „Концертмайсторите” и „Музиката на Америка” на Cantus Firmus,
„Моцартови празници – Правец”. Концерти на Софийската филхармония, на 
Симфоничния оркестър на БНР, постановки и празнични концерти на Софийската опера и 
балет, оперни спектакли – „Дон Жуан“, „Хофманови разкази“ и много други са отразявани 
пълноценно с излъчването на най-стойностните музикални прояви – директно и на запис. 
Създаден бе документален филм, посветен на годишнината на Аполония.

- БНТ e единствената българска медия, която отстоява присъствието в седмичната 
си програма на време за джаз и този факт се оценява много високо както от наши и чужди 
музиканти и специалисти в тази област, така и от широката общественост. В периода бяха 
отразени като концерти и репортажи Международния джаз фестивал Банско през 2014 г., 
джаз-програмата на фестивала „Празници на изкуствата Аполония 2014”- Созопол, заснети 
и излъчени бяха редица от традиционните джаз-концерти, организирани от БНР. 

- БНТ създаде уникален телевизионен продукт, като засне поставената на открито 
опера “Борис Годунов”, продукция на Националния театър за опера и балет, осъществена 
от режисьора Пламен Карталов. 

- БНТ популяризира музикални събития - концерти, конкурси и фестивали извън 
жанровите рамки на своите музикални рубрики, а именно – поп и рок концерти, модерни 
танцови спектакли, както и такива, посветени на хуманна и благотворителна кауза, 
празнични и юбилейни концерти и филми. С особено внимание се подхождаше при избора 
на чужди музикални програми. Прецизната селекция бе насочена към предавания с 
безспорни художествени качества - както като музикално изпълнение, така и като 
телевизионна реализация, които да допринесат за развитието на естетическо съзнание и да 
стимулират необходимостта от активно общуване на телевизионната аудитория с 
музикалното изкуство: Пол Маккартни - музикален филм, Сантана и Джон Маклафлийн, 
Тони Бенет и Лейди Гага, Род Стюарт, Световни музикални награди, One Direction и др.
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- От началото на отчетния период и специално за коледно-новогодишната програма 
бяха подготвени и излъчени редица чужди продукции в различни музикални жанрове, 
както и циркови спектакли, подготвени и дублирани от екипи на Продуцентско 
направление „Култура и образование”. Не може да не споменем традиционния 
Новогодишен концерт на Виенската филхармония на 1 януари, който отново предадохме 
директно за любителите на класическата музика. В коледно-новогодишната програма бяха 
излъчени близо 30 оригинални музикални празнични програми, сред които традиционните 
за програмата на БНТ Новогодишен концерт от зала 1 на НДК и Новогодишната гала на  
Софийската опера и балет.

2. ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР „ВЪНШНА ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОДУКЦИЯ”

Изминалият отчетен период трябваше да покаже дали БНТ1 е избрала ефективна
програмна стратегия с извършените в първото полугодие промени във външните 
предавания и ко-продукции. Силно конкурентната среда и намалените бюджетни средства 
изискваха гъвкави решения – намаляване на броя на продукциите и запазването на тези, 
които имат необходимо съдържателно присъствие в обществената медия. При промените 
беше отчетен потенциала на продукциите, от гледна точка на тяхната атрактивност, както 
и възможностите им за привличане на допълнително финансиране с цел повишаване на 
качеството им.

Променената финансова рамка за работа, в резултат на общата рестрикция на 
бюджета на БНТ наложи одобрение на удължена лятна програмна схема. Повечето от 
предаванията спряха излъчване до края на месец септември. В същото време, обаче, с 
излъчването на повторения на външни продукции с високо продукционно качество, 
имахме възможност да разширим аудиторията и да постигнем рейтинг равностоен на 
оригиналното излъчване. Такъв беше случаят с повторението на формата „Най-хубавите 
години от нашия живот”. Показването на епизодите в различен сезон и часови пояс, даде 
високи резултати и отново нареди формата сред предаванията с най-висока гледаемост в 
медията. Това показа, че БНТ има основание да продължи да инвестира във 
висококачествени реалити формати, които да предлагат алтернатива на съдържанието на 
търговските телевизии и едновременно с това да бъдат своеобразен акцент в програмата й. 
Така телевизията изпълнява задължението си и да забавлява аудиторията, като й представя 
различно съдържнание, което има и ценностно значение – показва историческа и културна 
принадлежност по развлекателен и интелегентен начин. Това е и един изпълнен 
ангажимент към младата аудитория, която търси информация, представена по атрактивен 
начин.

“Ръкописът” – новото предизвикателство на българския телевизионен пазар

През отчетния период БНТ закупи лиценза за реализация на италианския формат 
„Masterpiece” на RAI3 и продуцентската компания Freemental. Той се очаква да бъде 
акцент в програмат на БНТ през 2015 г. Форматът е определен от „Ню Йорк Таймс” като 
„абсолютен хит, шоу което по един новаторски начин представя идеята за литературата и 
писането и стимулира младите хора с талант и вдъхновение да ги преоткрият.” 
Продуцирането на формата следва традицията за БНТ1 да провокира аудиторията като  
бъде „интелектуална” и „популярна” едновременно. Успехът на БНТ и общественият 
ефект, който предизвикаха формати като „Голямото четене”, „Малкото голямо четене”, 
„Великите българи” и др. ни дават основание да продължим да продуцираме програми, 
свързани с образоването и дебата за него в обществото. Masterpiece, с българско име -
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- От началото на отчетния период и специално за коледно-новогодишната програма 
бяха подготвени и излъчени редица чужди продукции в различни музикални жанрове, 
както и циркови спектакли, подготвени и дублирани от екипи на Продуцентско 
направление „Култура и образование”. Не може да не споменем традиционния 
Новогодишен концерт на Виенската филхармония на 1 януари, който отново предадохме 
директно за любителите на класическата музика. В коледно-новогодишната програма бяха 
излъчени близо 30 оригинални музикални празнични програми, сред които традиционните 
за програмата на БНТ Новогодишен концерт от зала 1 на НДК и Новогодишната гала на  
Софийската опера и балет.

2. ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР „ВЪНШНА ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОДУКЦИЯ”

Изминалият отчетен период трябваше да покаже дали БНТ1 е избрала ефективна
програмна стратегия с извършените в първото полугодие промени във външните 
предавания и ко-продукции. Силно конкурентната среда и намалените бюджетни средства 
изискваха гъвкави решения – намаляване на броя на продукциите и запазването на тези, 
които имат необходимо съдържателно присъствие в обществената медия. При промените 
беше отчетен потенциала на продукциите, от гледна точка на тяхната атрактивност, както 
и възможностите им за привличане на допълнително финансиране с цел повишаване на 
качеството им.

Променената финансова рамка за работа, в резултат на общата рестрикция на 
бюджета на БНТ наложи одобрение на удължена лятна програмна схема. Повечето от 
предаванията спряха излъчване до края на месец септември. В същото време, обаче, с 
излъчването на повторения на външни продукции с високо продукционно качество, 
имахме възможност да разширим аудиторията и да постигнем рейтинг равностоен на 
оригиналното излъчване. Такъв беше случаят с повторението на формата „Най-хубавите 
години от нашия живот”. Показването на епизодите в различен сезон и часови пояс, даде 
високи резултати и отново нареди формата сред предаванията с най-висока гледаемост в 
медията. Това показа, че БНТ има основание да продължи да инвестира във 
висококачествени реалити формати, които да предлагат алтернатива на съдържанието на 
търговските телевизии и едновременно с това да бъдат своеобразен акцент в програмата й. 
Така телевизията изпълнява задължението си и да забавлява аудиторията, като й представя 
различно съдържнание, което има и ценностно значение – показва историческа и културна 
принадлежност по развлекателен и интелегентен начин. Това е и един изпълнен 
ангажимент към младата аудитория, която търси информация, представена по атрактивен 
начин.

“Ръкописът” – новото предизвикателство на българския телевизионен пазар

През отчетния период БНТ закупи лиценза за реализация на италианския формат 
„Masterpiece” на RAI3 и продуцентската компания Freemental. Той се очаква да бъде 
акцент в програмат на БНТ през 2015 г. Форматът е определен от „Ню Йорк Таймс” като 
„абсолютен хит, шоу което по един новаторски начин представя идеята за литературата и 
писането и стимулира младите хора с талант и вдъхновение да ги преоткрият.” 
Продуцирането на формата следва традицията за БНТ1 да провокира аудиторията като  
бъде „интелектуална” и „популярна” едновременно. Успехът на БНТ и общественият 
ефект, който предизвикаха формати като „Голямото четене”, „Малкото голямо четене”, 
„Великите българи” и др. ни дават основание да продължим да продуцираме програми, 
свързани с образоването и дебата за него в обществото. Masterpiece, с българско име -

 

„Ръкописът”, съчетава умело културно-образователния си характер с изразните средства 
на развлекателните жанрове. Той е новаторско шоу за таланти, което е вдъхновено от 
страстта към литературата. Форматът има за цел да открие нови имена в областта на 
писането. Кандидат–автори се състезават, за да реализират мечтата на живота си: техен 
роман да бъде отпечатан в голямо издателство, партньор на проекта. През изминалите 
месеци беше извършена подготвителна работа за реализация на проекта през 2015 година. 
Бяха придобити правата, получени и преведени оригиналните материали – библия, 
технически спецификации. Започна подготовката и снимки за рекламна-призивна 
кампания, която да набира участници във формата. Беше направен избор на издателство-
партньор и уточнени параметрите на сътрудничество. „Ръкописът” е състезание в две фази 
по 6 епизода. За разлика от класическите шоута за таланти, крайният телевизионен 
продукт се заснема за дълъг период от време, включва много компоненти и отразява 
различни аспекти от уменията на кандидатите в тяхното развитие. Първата фаза се 
концентрира върху кастинга и избора на кандидат – писатели. От очакваните стотици 
постъпили ръкописа се селектират 72 участника в телевизионните предавания. За да бъдат 
допуснати до втората фаза, конкурентите трябва да преодолеят пред очите на зрителите и 
на журито изпитания в областта на писането. Във втората фаза, кулминационната част на 
формата, в пряка битка влизат 12 състезатели. Първите шест са победители в епизодите от 
началната фаза на предаването. Към тях се присъединяват шестима от участниците в пре-
селекциите, които журито и издателите са решили да върнат в играта, за да се увеличи 
конкуренцията. Кандидатите се изправят пред разнообразни литературни задачи, биват 
обучавани пред аудиторията в творческо писане. Останалите в последните два епизода
трябва да се срещнат и с най-влиятелните съдържатели на книжарници в града в специална 
зала и под формата на литературно четене с въпроси и отговори да спечелят и тяхната 
симпатия. Книжарите оставят двама от кандидатите, които да бъдат подложени на вота на 
зрителите и на журито. Ако те са на различно мнение, решението взима директорът на 
издателството, който осигурява голямата награда – отпечатването на романа.  Ключова 
фигура и в двата етапа на състезанието е журито. То се състои от трима много добре 
познати на обществеността литературни фигури – писатели.

Форматът „Ръкописът” има потенциал да акумулира огромна обществена енергия, 
да провокира дабати за писането, едновременно да забавлява, образова и информира. 
Неговата добра подготовка е предпоставка за успех във фазата на реализация през 2015 г. 
Имаме всички основания да смятаме, че този проект ще се радва не само на добри 
рейтинги, но и на много висока „добавена стойност” сред аудиторията и общественото 
мнение.

ПРОМЯНА В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОДУКЦИИ –
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБНОВИ СЪДЪРЖАНИЕ, БЕЗ ДА СЕ ВЛАГАТ СРЕДСТВА

Новият телевизионен сезон стартира по-рано, преди останалите предавания, за 
кулинарната марка „Бързо, лесно, вкусно”. Това се наложи, защото благодарение на 
направените промени, външния продуцент и БНТ успяха да привлекат спонсори, които да 
инвестират в предаването. Резултатите от неговите излъчвания показаха, че извършените 
промени и разделянето на предаването на кратка ежедневна форма - „Рецептата на деня”
и уикенд предаване за пътешествия и кулинария - „Животът е вкусен” намират много 
добър прием сред аудиторията. И двата модула показаха трайно повишаване на 
рейтингите. Особено чувствително това се забелязва при съботното издание, което се 
конкурира с информационните емисии на частните телевизии и въпреки това показва 
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много добри резултати за слота – между 2% и 4% от аудиторията. Повишеното 
съдържателно качество на предаването, търсенето на алтернативно съдържание и нови 
сюжети беше оценено от зрителите. Оправдана се оказа инвестицията в изграждане на 
ново студио и смяна на опаковката на предаването с по-модерна визия.

- Промяна във визията, макар и не така осезаема предложи и наложилото се като 
фаворит на зрителите „Шоуто на канала”. То излезе през новия сезон с нова визуална 
опаковка и нови рубрики, интегрирани в съдържанието му. Направени бяха някои 
промени, които отчетоха препоръките на Продуцентския съвет на БНТ1 за подобряване на 
режисьорската работа и търсене на нови съдържателни форми. Продължава работата по 
повишаване на нивото на сценарната работа в продукцията, така че да носи качествата на 
сатирично шоу, произвеждано и излъчвано по национална телевизия. Екипът на „Шоуто на 
Канала” и Дирекция „Програма на БНТ1” създадоха съвместната новогодишна програма –
„55 мига от вашия живот”, която показа на живо любимите звезди, участвали в програмите 
на БНТ през годините и припомни емблематични откъси от архивите.  

- Нови елементи и развитие на концепцията през отчетния период отбеляза и 
съботно-неделното предаване „Отблизо с Мира”. Усилията на екипа за създаване на 
оригинални рубрики и представяне на нестандартни теми са разпознаваеми от 
аудиторията, която продължава да показва стабилен интерес и тенденция за увеличаване. 
Предаването оформя ценен архив от народни мъдрости с рубриката за столетниците в 
България. Празничните издания на „Отблизо с Мира” се отличаваха с точен подбор на 
събеседници  и създаване на спокойна и ведра атмосфера при подбора на теми, с високо 
продукционно качество.   

- Умно село” продължи своята мисия да запечатва най-будните умове на нацията и 
така да оформя „златен фонд” на интелектуалния елит. Сред утвърдените доайени, в 
предаването все повече присъстват и творци от по-младото поколение. Документалните 
филми запазиха високото си продукционно и съдържателно качество, въпреки намаления 
си бюджет. Продукцията е изцяло потвърждение на философията на БНТ, че не трябва да 
се преследва „рейтинг на всяка цена”, а да се създава програма, която да съхранява 
паметта и културния образ на България, да провокира диалог, да дава нови знания на 
аудиторията.

- Подобна е линията, която БНТ следва с излъчването на поредицата „Непознатата 
земя/Резос-Корабът” за научните открития в областта на археологията и историята. Той е 
пример за партньорство с културни институции и научната общност. Партньори на БНТ в 
осъществяването на проекта с автор и продуцент Атанас Димитров, са видни български и 
световни учени, изследователи и пътешественици от ранга на Тим Северин и Николай 
Джамбазов, Националната спортна академия, Министерството на образованието, младежта 
и науката, Столична община и Община Каварна, международни доброволчески и 
екоорганизации. Проектът е под егидата на ЮНЕСКО. През изминалия сезон бяха 
излъчени 6 епизода от своеобразното документалното телевизионно риалити   със заглавие 
„Резос-Корабът”. В тях беше възстановен корабът на митичния тракийски цар Резос -
фрегата от преди 3 500 г., с каквато древният владетел, възпят от Омир в „Илиада” 
изминава пътя от бреговете на Черно море до Троя. Епизодите показаха построяването на 
кораба в реален размер - дължина 17 метра, висока – 3 м., с платно над 9 метра, с по 9 
весла от всяка страна, задвижвани от 18 гребци, и неговото пускане на вода. С излъчването 
на 6-те епизода беше сложен своеобразен финал на подготвителната фаза на проекта. През 
отчетния период беше планирано продължението на поредицата и бяха договорени ново 
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програмно съдържание, позициониране и времетраене. Така, от 2015 година проектът се 
разраства в седмична поредица за археология, която ще интегрира хроника на 
експерименталните плавания на кораба, но ще бъде и археологически дневник, който ще 
запознава с важните научни открития през сезона. Планира се произвеждането и 
излъчването на 40 предавания с времетраене 27 минути.  

- Резултатите, които показа преформатираното през миналия сезон „Шоуто на 
Марта” не можаха да отговорят на първоначалните очаквания. То не показа оригинално 
присъствие в ефир и не предизвика интереса на зрителите. При анализ на рейтинговите 
резултати и оценка на предаването Продуцентският съвет предложи предаването да 
отпадне от програмната схема. Заради дългогодишната партньорска работа с 
реализаторския екип беше възложено  на „ТВ къща ВИЖ” и водещата Марта Вачкова да 
разработят и предоставят нова концепция за предаване и пилотно издание. Пилотният
брой е в процес на реализация. 

3. ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР „ТЕЛЕВИЗИОННО ФИЛМОПРОИЗВОДСТВО-
СТУДИЯ „ЕКРАН”

През второто полугодие на 2014 г. приключи работата по цялостното обновяване и 
преструктуриране на „Правилник за реда и условията за продуциране и копродуциране на 
филми в БНТ”. Този нормативен документ има изключително важна роля за 
филмопроизводството в БНТ, като силно рефлектира върху цялостния 
филмопроизводствен процес в България. Неговото същностно обновяване е резултат, 
както от управленческата стратегия на БНТ, така и от обществените очаквания с оглед  
продължилите месеци наред анализи и дебати с представителите на филмовата общоност в 
лицето на Националния съвет за кино и Изпълнителна агенция „Национален филмов 
център”.

В сравнение с предишния,  в Правилника с редакция от 01.10.2014 г.,  в   
Приложение № 1 – „Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на 
бюджет на телевизионни филми” бюджетните стойности за видовете кино са със 
значително намаление,  тъй като методиката,  по която са формирани финансовите лимити 
за игрални, документални, анимационни филми и многосерийни филмови поредици 
(сезонни сериали, ситкоми, серийни тв-филми, сериал „сапунена опера”) е разработена на 
база „бюджет при средна постановъчна сложност” с допустимо процентно увеличение при 
висока постановъчна сложност въз основа на жанровата специфика на проекта, която вече  
се доказва чрез изискуеми в Правилника документи. Приложеният метод за бюджетиране 
на телевизионни филми е съобразен с пазарната конюнктура и създава конкурентни 
условия - от една страна дава възможност за оптимално прецизиране на финансовите 
параметри на един проект и от друга страна - налага финансовата  дисциплина и контрол  
да се реализира въз основа на утвърдени чрез Правилника стандартизирани  документи. 
Важен елемент в новия Правилник е и предваратиленото обявяване на финансовите рамки, 
в които ще се реализират  проектите, които  кандидатстват на конкурсните сесии. Това 
дава шанс на кандидатстващите продуценти да представят проекти, в които  финансовия 
ресурс, предвиден за производство е предварително лимитиран.  Така и двете страни в 
процеса – и БНТ и кандидатстващите продуценти заявяват по-ясно и финансовата и  
креативната рамка на своите очаквания. 

През изминалия период БНТ обяви годишната си сесия за селекция на телевизионна 
и филмова продукция, която ще бъде проведена в съответствие с направените актуални 
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промени в Правилника за филмопроизводство на “Студия Екран”. Позициите, по които 
кандидатстват филмовите продуцентски компании са както следва:

• сериал, шест епизода по 54 минути, без ограничение на жанр и тематика;

• игрален телевизионен филм, пълнометражен 85 мин.;

• дебют за игрален филм, 27 мин.;

• късометражен филм;

• копродукция за игрален филм;

• присейл (предварителна откупка) за игрален филм;

• копродукция за документален филм

БНТ има законов ангажимент да инвестира 10% от своя бюджет във филмови 
проекти, което от 2010 г. се изпълнява с коректна последователност.

I. Произведените и излъчени през второто полугодие на 2014 г. игрални сериали  
са поредното доказателство за вече утвърдената позиция на БНТ на пазара на 
телевизионно  кино:

1. „На границата” – 6 серии х 54 мин., изп.прод. „Инкомс проджект” ЕООД – Пламен 
Йорданов,  сц. Дими Стоянович,  реж. Станимир Трифонов  е произведен в съответствие с 
ангажиментите на БНТ като обществена медия . Създаден по военните разкази на Йордан 
Йовков, сериалът беше излъчен  по случай годишнината на Първата световна война. 
Сериалът отговори на очакванията на голяма част от зрителската аудитория, да видят на 
малкия екран филмова творба, създадена въз основа на творчеството на голям български 
литературен автор. 

2. „Под прикритие” – четвърти сезон 12 х 54 мин., изп.прод. и копродуцент ”Камера” 
ООД – Димитър Гочев. Сериалът беше финансово приключен през второто полугодие на 
2014 г. Мащабът  на продукцията изисква прецизен  и продължителен анализ  на 
документацията и отчетните документи. Сериалът като цяло развива успешно стратегията 
за намиране на допълнителни средства за производство, провеждайки адекватно принципа 
за продуктово позициониране и бартер в четвъртия си пореден сезон. През отчетния 
период бяха добавен нови територии при неговото международно разпространение.

3. „Ескейп” – 12 серии х 54 мин. – сц. Яна Борисова, Мария Николова, реж.Виктор 
Чучков, Мартин Илиев, изп.прод. „Чучков брадърс” ООД – Борислав Чучков. След 
приключила предподготовка творческият и продуцентски екип се обърна към БНТ с 
предложение да бъде отложена реализацията на сериала за края на 2015 г. поради  промяна 
на графиците за реализация на филмови проекти на „Чучков брадърс”. Сериалът  е важна 
част от портфолиото на Продуцентски център „Студия Екран” и заради доказалия 
качествата си екип и заради младежката си тематика, която ще ангажира вниманието на 
най-трудната аудитория. Ето защо, ръководството на БНТ приема подобно отлагане като  
обосновано,  тъй  като   ще се  гарантира появата на  качествен  продукт в началото на 2016 
г. Като цяло, стремежът за качество в производството на сериали е напълно в унисон и с 
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промени в Правилника за филмопроизводство на “Студия Екран”. Позициите, по които 
кандидатстват филмовите продуцентски компании са както следва:

• сериал, шест епизода по 54 минути, без ограничение на жанр и тематика;

• игрален телевизионен филм, пълнометражен 85 мин.;

• дебют за игрален филм, 27 мин.;

• късометражен филм;

• копродукция за игрален филм;

• присейл (предварителна откупка) за игрален филм;

• копродукция за документален филм

БНТ има законов ангажимент да инвестира 10% от своя бюджет във филмови 
проекти, което от 2010 г. се изпълнява с коректна последователност.

I. Произведените и излъчени през второто полугодие на 2014 г. игрални сериали  
са поредното доказателство за вече утвърдената позиция на БНТ на пазара на 
телевизионно  кино:

1. „На границата” – 6 серии х 54 мин., изп.прод. „Инкомс проджект” ЕООД – Пламен 
Йорданов,  сц. Дими Стоянович,  реж. Станимир Трифонов  е произведен в съответствие с 
ангажиментите на БНТ като обществена медия . Създаден по военните разкази на Йордан 
Йовков, сериалът беше излъчен  по случай годишнината на Първата световна война. 
Сериалът отговори на очакванията на голяма част от зрителската аудитория, да видят на 
малкия екран филмова творба, създадена въз основа на творчеството на голям български 
литературен автор. 

2. „Под прикритие” – четвърти сезон 12 х 54 мин., изп.прод. и копродуцент ”Камера” 
ООД – Димитър Гочев. Сериалът беше финансово приключен през второто полугодие на 
2014 г. Мащабът  на продукцията изисква прецизен  и продължителен анализ  на 
документацията и отчетните документи. Сериалът като цяло развива успешно стратегията 
за намиране на допълнителни средства за производство, провеждайки адекватно принципа 
за продуктово позициониране и бартер в четвъртия си пореден сезон. През отчетния 
период бяха добавен нови територии при неговото международно разпространение.

3. „Ескейп” – 12 серии х 54 мин. – сц. Яна Борисова, Мария Николова, реж.Виктор 
Чучков, Мартин Илиев, изп.прод. „Чучков брадърс” ООД – Борислав Чучков. След 
приключила предподготовка творческият и продуцентски екип се обърна към БНТ с 
предложение да бъде отложена реализацията на сериала за края на 2015 г. поради  промяна 
на графиците за реализация на филмови проекти на „Чучков брадърс”. Сериалът  е важна 
част от портфолиото на Продуцентски център „Студия Екран” и заради доказалия 
качествата си екип и заради младежката си тематика, която ще ангажира вниманието на 
най-трудната аудитория. Ето защо, ръководството на БНТ приема подобно отлагане като  
обосновано,  тъй  като   ще се  гарантира появата на  качествен  продукт в началото на 2016 
г. Като цяло, стремежът за качество в производството на сериали е напълно в унисон и с 

 

концепцията за  управление на медията, а именно повишаване  нивото на приходи  от 
реклама при излъчване на филми и сериали.

Производството на игрални филми навлиза в нов етап. С приемането на новата 
редакцията на Правилника за филмопроизводство в БНТ, се дават все по-широки 
възможности на изпълнителните продуценти да намират допълнителни средства за 
производство на вече утвърдени за реализация в БНТ проекти. Такъв е случаят с 
пълнометражния филм „Бартер” - сц. Юрий Дачев и Атанас Киряков, изп. продуцент и 
копродуцент ”АРС Студио” ООД - Иван Тонев. На редовна сесия в Изпълнителна агенция
„Национален филмов център”, проектът кандидатства по позиция „копродукция с БНТ или 
с друг ТВ оператор с национален обхват” и спечели  финансиране, като БНТ остава 
мажоритарен продуцент. Приключи снимачния период и филмът е в етап на 
постпродукция. 

II. В резултат на последователната политика на БНТ да бъде подкрепяно 
създаването на българско кино чрез инвестиции в копродуциране и присейл на 
качествени филмови проекти, инициирани извън БНТ, през изтеклото полугодие 
приключи работата по следните заглавия:

А. Игрални филми 

1. „Пътят към Коста дел Маресме” /”Концерт за оцелелите”/ – сц. Юри Дачев и Иван 
Ничев, реж. Иван Ничев, прод. „Синепаз“ ЕООД –– Несим Левил./ копродукция /. Филмът 
беше определен като българския кандидат за участие в конкурса за наградите  „Оскар”.

2. „Съдилището” – сц. Стефан Командарев, Марин Дамянов, Eмил Спахийски, реж. 
Стефан Командарев, прод. „Арго филм” ЕООД – Стефан Командарев /копродукция/. 
Филмът спечели „Златна роза” 2014 г. на Фестивала на българското игрално кино във 
Варна.

3. „Потъването на Созопол” – сц. Ина Вълчанова и Костадин Бонев, реж. Костадин 
Бонев, прод. ”Бъръ филм“ ООД – Владимир Андреев /присейл/. Филмът получи награди за 
най-добра женска роля и за ссценарий на „Златна роза” 2014 г. на Фестивала на 
Българското игрално кино във Варна.

Б. Документални филми

1. „Златното сърце на София” – сц. Горан Благоев, реж. Найо Тицин, прод. „Спотлайт” 
ООД - Найо Тицин /копродукция/.

2. „Навътре в камъка” – сц. Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, реж. 
Валентина Фиданова-Коларова, прод. „МЛН” ООД - Валентина Фиданова-Коларова 
/копродукция/. Награда на Асоцация на хабилитираните преподаватели по екранни 
изкуства „Академика 21” на Фестивала на Българското документално кино „Златен ритон” 
2014 г.  в Пловдив.

3. „Любов и инженерство” – сц. и реж. Томислав Христов, прод. „Агитпроп” ООД –
Мартичка Божилова /копродукция/.  
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4. „Гражданинът кино” – сц. и реж. Коста Биков прод. „АРС Студио“ ООД – Иван Тонев 
/копродукция/- награда на Българската Национална Филмотека и на Община Пловдив на 
Фестивала на Българското документално кино „Златен ритон” 2014 г.  в Пловдив.

5. „Галин”– сц. и реж. Константин Занков, прод. „Меджик Шоп“ЕООД - Георги Николов 
/копродукция/.

6. „Чуй” /„Аз работих за радио "Свободна Европа"/ – сц. и реж. Диана Иванова, прод. 
„Актинк” ЕООД – Албена Ковачева /копродукция/, награда за дебют на Фестивала на 
Българското документално кино „Златен ритон” 2014 г.  в Пловдив. 

7 „Животът е прекрасен, нали ?-10 години по-късно” - сц. и реж. Светослав Драганов, 
прод. „Синеаст Моуди Продъкшън“ ЕООД – Светослав Драганов /присейл/ - награда на 
критиката на Фестивала на Българското документално кино „Златен ритон” 2013 г.  в 
Пловдив.

III . Проекти в производство, чието финансиране ще приключи през 2015 
година:

А. Игрални филми

1. „Невероятните приключения на един водопроводчик от Полша в Дивия запад” -
сц. Ваня Райнова и Борис Десподов, реж. Борис Десподов, прод. „Артхаус Блокбастърс” 
ЕООД – Борис Десподов /копродукция/

2. „Досието Петров“ – сц. Жан-Клод Кариер и Георги Балабанов, реж. Георги Балабанов,
прод. „Камера“ООД – Димитър Гочев /копродукция/. Филмът ще открие поредното 
издание на София Филм Фест  2015 г. 

3. „Лъжесвидетел”- сц .и реж. Иглика Трифонова, прод. „Клас Филм“ ООД – Росица 
Вълканова.

4. „Жената на моя живот” сц. Али Талиб, Антоний Дончев, реж. Антоний Дончев, прод. 
„АРС Студио” ООД – Иван Тонев /присейл/

5. „Преследвачът на звуци” - сц. Юрий Арбатов, Петър Одаджиев, реж. Петър Одаджиев, 
прод. „Одавижън студио” ЕООД – Петър Одаджиев /присейл/

6. „Семейни реликви” - сц. и реж. Иван Черкелов, прод. „Гала филм“ ООД – Галина 
Тонева /присейл/

7. „Макарена” - сц. Георги Лефтеров, реж. Тодор Мацанов, прод. ”Лема Филм“ ООД –
Тодор Мацанов /присейл/

8. „Буферна зона” – сц. и реж. Георги Дюлгеров, прод. „Фронт Филм“ООД – Надежда 
Косева /присейл/

Б. Документални филми

1. "Биография на лицето Х" - сц. и реж. Васил Живков, прод. "Клас" ЕООД - Росица
Вълканова /копродукция/
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2. „Българските съкровища” – сц. Радостина Константинова, Станислава Калчева, реж.
Радостина Константинова, Станислава Калчева, прод. „АРС Студио” ООД - Иван Тонев 
/копродукция/

3. „В огледалото” – сц. и реж. Юлия Кънчева, прод. „Кота + 1”ЕООД - Правда Кирова 
/копродукция/

4. „Звяр”, сц. Мина Милева, Весела Казакова, реж. Мина Милева, Весела Казакова, прод.
„Активист 38”ООД - Мина Милева, Весела Казакова - /копродукция/. Екипът е  в процес 
на предварителен подбор на архивни кадри от ТВ фонда. Предстои утвърждаване от 
Бюджетна комисия и сключване на договор за реализация.

5. „София, събуди се” – сц. Калина Андролова и Анна Петкова, реж. Анна Петкова прод.
„Гала филм“ООД – Галина Тонева /присейл/ 

6. „Известният непознат” – сц. и реж. Светослав Овчаров, прод. „Омега Филмс“ ООД –
Ани Йотова /присейл/ 

Списъкът  на заглавия, в чиято реализация БНТ участва като копродуцент издава 
изключителната прецизност и точност, с която проектите се селектират по време на 
редовно провежданите конкурсни сесии.  Качеството на  копродуцираните от БНТ филми 
добавят престиж на филмовата програма, което определено осмисля направената  
инвестиция  и  същевременно с това дава огромен  шанс на българското кино да постигне 
максимален брой зрители.

IV. Вътрешното филмопроизводство се реализира в съзвучие с концепцията за 
БНТ като обществена телевизия. Този вид производство дава шанс на екрана да 
присъстват актуални и обществено значими теми, представени по филмов способ, но без 
да се наруши елементът на актуалност. Производството се реализира от служители на 
БНТ, използва се само наша техника, така че финансовия ресурс инвестиран в тези 
заглавия е значително по-малък, но с амбицията да бъдат произведени качествени, 
предимно документални филми:  

А. Документални филми  от поредицата  „В КАДЪР”
Месец Юли

1. „Наводненията/ Престъпление без наказание” – 28 мин., сценарист - Иво 
Никодимов, режисьор – Емил Минков, оператор – Ивайло Стоянов

2. „Под запрещение” – 28 мин., сценарист – Мария Чернева, режисьор – Борислава 
Димова, оператор – Атанас Атанасов

3. „Пришълци” – 24.48 мин., сценарист – Цветелина Атанасова, режисьор – Олег 
Ковачев, оператор – Недялко Данов

Месец Август

4. „За хората и бедствията” – 27 мин., сценарист Владислав Велев, режисьор Миглена 
Атанасова, оператор Борислава Инджиева.

Месец Септември
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5. „Интернатът” – 29 мин., сценарист Маргарита Иванова, режисьор Елвира Илиева, 
оператор Мартин Велчев.

Месец Ноември

6. „Парола „Демокрация” – 54 мин. сценарист – Весела Николова; режисьор – Олег 
Ковачев; оператор – Добролюб Илиев

7. „Капитализъм по български” – 56 мин., сценарист – Цвета Младенова; режисьор –
Николай Василев; оператор – Недялко Данов;

8. „В галоп с времето” – 28 мин., сценарист Вяра Илиева, режисьор Йоанна Капанова, 
оператори Росен Петрински и Владимир Богдански

9. „Силовата редакция на прехода” – 54 мин., сценарист Надя Обретенова, режисьор 
Милена Гетова, оператор Недялко Данов – излъчен, но с финансово приключване през 
2015 г.

Месец Декември

10. „Емигрантски дневници” 54 мин., сценарист Мария Чернева, режисьор Николай 
Василев, оператор Недялко Данов 

11. „Всичко от нула” – 54 мин., сценарист Виолета Цветкова, режисьор Олег Ковачев, 
оператор Недялко Данов

12. „Промяна в курса: посока Запад” – 54 мин., сценарист Цветелина Тодорова, 
режисьор Елвира Илиева, оператор Атанас Атанасов 

13. „Портрет на една примадона” – 50 мин., сценарист Миглена Стойчева, режисьор 
Моника Якимова, оператор Недялко Данов

Б. Документални филми, свързани с годишнини и значими събития:

1. „Сто години Борис Христов” / ”Гласът който моли Бога за България”/, реж. Росен 
Елезов.

2. „30 години празници на изкуствата „Аполония”– сц. Александра Гюзелева, реж. 
Милан Кузов.

3. „145 години БАН”

4. „Антигона”, реж. Николай Василев

5. „Връстниците” – телевизионна поредица от 8 филма, реж. Димитър Шарков и Росен 
Елезов – инициирани от БНТ2 филми, посветени на 55 годишнината от създаването на 
БНТ.

6. „Думите на цветовете”, реж. Димитър Шарков - филм, към поредицата „Връстниците”.

7. „Отворени досиета” – Поредица от 6 документални филми  със сценарист Христо 
Христов, режисьори - Димитър Коцев-Шошо, Николай Василев и Любомир Младенов. 
Проектът е част от инициативата на Президента на Република България „25 години 



Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Ц И О Н А Л Н А  Т Е Л Е В И З И Я

29

 

свободна България”, чиято цел е да съхрани паметта за миналото, да разкаже какво се 
случва с хората, преживели драматично и мъчително   комунизма.

В. Игрални късометражни  новели, създадени като елемент от проекта на EBU 
„Детски документални серии”. Одобрени като идеен сценарий на работна среща на 
участниците и продуцентите на организацията:

1. „Хватка Митака” - сц. Правда Далекова, реж. Ваня Иванова.

2. „Корабче в сърцето” – сц. и реж. Зоя Касамакова.

V. Реализацията на филмови дебюти е залегнало в политиката на  управление 
на БНТ, заложено е и в Правилника за филмопроизводство като  гарантиран за тези филми 
процент от бюджета за финансиране на филмовата  продукция в БНТ. Дебютът „Малко 
късмет за по-късно” – сц. и реж. Александър Смолянов и Чавдар Живков, изп. прод. 
„Фабриката” ООД – Вера Шандел е „труден” по отношение на реализацията си проект на 
двама съсценаристи и сърежисьори-дебютанти. След продължителен период на писане на 
сценария през семптември 2012 г. проектът навлезе в етап на предподготовка. За 
съжаление този период  продължава  неимоверно дълго с оглед и на промените, които 
настъпиха в продуцентския екип. Проектът кандидатства на редовна сесия в НФЦ  по 
позиция „копродукция с БНТ или с друг ТВ оператор с национален обхват” и спечели 
съфинансиране като БНТ  остава  мажоритарен продуцент. Предстои  представяне на пакет 
документи, свързани с по-нататъшните етапи на производство. От страна на 
продуцентския и творческия екип е заявено намерение за допълнителна работа по 
сценария, кастинга и локациите. Поради факта, че проектът е дебют, в ПЦ ”Студия Екран” 
се отнасяме с голяма толерантност към това значително забавяне  в производството на 
филма. 

4. ПРОДУЦЕНТСКО НАПРАВЛЕНИЕ "ЧУЖДИ ПРОГРАМИ"

Дейността на Продуцентско направление "Чужди програми", част от Продуцентски 
център "Външна телевизионна продукция", се състои в обезпечаване на чуждата филмова 
програма за всички канали на БНТ - БНТ 1, БНТ Свят, БНТ 2 и БНТ HD. Това включва 
превод и обработка на всяко заглавие по двата основни способа - дублаж и субтитри, а 
след това и тяхното програмиране според позициите, заложени в съответната програмната 
схема. Направлението отговаря също така и за излъчването на българските игрални и 
документални филми, продуцирани от СТФ "Екран" или външни за БНТ продуценти. С 
течение на времето се обособи още едно съществено задължение, а именно - субтитриране 
на чужди езици на собствени за БНТ програми с цел участие на международни фестивали 
и пазари.

Предвид тази специфика, основните усилия за изпълнение на концепцията за 
развитие на БНТ са свързани от една страна със стремежа за бърза и адекватна реакция на 
обществени събития, годишнини и празници, а от друга - с разширяване на аудиторията по 
две основни направления: обогатяване на жанровото разнообразие и привличане на 
младежка аудитория чрез акцент върху актуална за нея тематика. По-долу са посочени
основните акценти от филмовата програма през разглеждания период:

• 100 години българско кино - макар и предстояща от гледна точка на разглеждания 
период, това е може би най-значимата годишнина. По този повод на сайта на БНТ беше 
проведена анкета, където зрителите избраха своите 100 любими български филма чрез 
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електронно гласуване, писма или телефонно обаждане. С цел да бъдат привлечени 
максимален брой зрители, които да се почувстват пряко ангажирани с инициативата, 
анкетата беше "отворена" за допълнения. Така първоначално каченият списък от 250 
заглавия само за две седмици нарастна до 450. Анкетата приключи на 31.10.2014 г. и още 
на 3.11.2014 г. започна излъчването на избраните филми - всяка делнична вечер с начален 
час 23.00 часа и повторение на следващия ден от 13.00 часа.

• 25 години преход - В допълнение на многобройните инициативи на обществената 
телевизия в програмата на БНТ1 бяха планирани и излъчени пет авторски документални 
филма, засягащи по някакъв начин темата за прехода: 

- „И България е една голяма грешка” - сценарист: Г. Лозанов; режисьор: Стоян Радев

- „Лорд Бънди от София” - сценарий: Боряна Матеева - Пенева, Константин Петров; 
режисьор: Иван Трайков

- „Златното сърце на София” - сценарист: Горан Благоев; режисьор: Найо Тицин

- „Град на мечти” - сценарист и режисьор: Светослав Драганов

- „Една студена Кока-Кола през Студената война” - сценарий: Евгения Атанасова, 
Ирина Недева; режисьор: Дамян Петров

Новото в случая е, че филмите бяха програмирани в пет поредни недели, заедно с 
премиерния сериал на БНТ "На границата". По този начин се оформи алтернативен на 
търговските телевизии блок, който отчете стабилно увеличение на аудиторията и пазарния 
дял. За първите три заглавия това беше и телевизионна премиера, а филмът "Златното 
сърце на София" отбеляза празника на катедралния храм „Св. Александър Невски”.

По повод годишнината от прехода и по-специално, падането на Берлинската стена, 
точно на 9 ноември беше излъчен документалният филм на режисьора Адела Пеева "В 
името на спорта", чиято премиера след дългогодишна забрана се е състояла именно в 
Берлин, на 9-ти ноември, 1989-та година.

• 110 години от създаването на Народен театър "Иван Вазов - по повод 
годишнината беше излъчен документалният филм "Институцията", създаден с помощта на 
Столична община.

• 90 години от създаването на "Мосфилм" - една сериозна годишнина, която БНТ1 
отбеляза с излъчването на 6 от вечните класики на киностудията: "Кавказка пленница", 
"Операция "Ъ", "Любов и гълъби", "Бялото слънце на пустинята", "Дерсу Узала", "Иван 
Василевич сменя професията си". Филмите бяха планирани в шест поредни недели.

• Юбилейно представление на постановката "Хъшове" - по повод юбилейното 
представление, отбелязващо десетия сезон на сцената, БНТ1 излъчи специалната 
телевизионна адаптация, заснета от режисьора Александър Морфов.

• Други годишнини, отбелязани и чрез филмовата програма на БНТ1:

1. Игрални филми:

90 г. от рождението на Нейчо Попов - "Нако, Дако, Цако - моряци"



Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Ц И О Н А Л Н А  Т Е Л Е В И З И Я

31

 

80 г. от рождението на Димитър Манчев - "Нако, Дако, Цако - моряци"

90 г. от рождението на Христо Ганев - "Две победи"

90 г. от рождението на Васил Акьов - "Пантелей"

95 г. от рождението на Николай Хайтов - "Мъжки времена"

90 г. от рождението на Димо Коларов - "Няма нищо по-хубаво от лошото време"

70 г. от рождението на Коста Биков - "Прилив на нежност"

60 г. от рождението на Евгений Михайлов - "Сезонът на канарчетата"

2. Документални филми:

80 г. от рождението на Любомир Йорданов - "Либера ме"

95 г. от рождението на Александър Вутимски - "Не съм затворен кръг"

150 г. от рождението на Петър Дънов - "Великите българи" и "Молитва за човека"

85 г. от рождението на Йордан Радичков - "Черказки хроники"

100 г. от рождението на Павел Вежинов - "Отвъд бариерата"

105 г. от рождението на Никола Вапцаров - "Пет разказа за един разстрел", премиера

• Портрет на Уди Алън - през м. юли и м. август 2014 г. беше планиран и излъчен 
творчески портрет на режисьора Уди Алън, разположен в шест поредни петъка, от 21.00 
часа и включващ филмите: "Финал по Холивудски", "Дребни мошеници", "Могъщата 
Афродита", "Всеки казва обичам те", "Приключенията на нефритения скорпион" и "Ще 
срещнеш висок тъмнокос непознат".

• Портрет на Клод Льолуш - през м. ноември и м. декември 2014 г. любителите на 
френското кино бяха зарадвани с поредица от избрани произведения на режисьора Клод 
Льолуш, включващи някои от най-значимите, както и двата му най-нови филма: 
"Приключението си е приключение", "Пътят на едно разглезено дете", "Едните и другите", 
"Булеварден роман" и "Толкова много любов".

• Сериали - по отношение на сериалите в делничния праймтайм безспорен лидер 
беше премиерната за България френска суперпродукция "В сянката на властта", която се 
оказа изключително актуална по време на предизборната кампания. Поради огромния 
интерес и отзвук, безпрецедентно бързо беше договорен и закупен и втория сезон, чието 
излъчване в България почти съвпадна с премиерата му в самата Франция. От м. септември 
2014 г. петъчната вечер след "Панорама" също е посветена на европейските заглавия, 
защото там беше позиционирана хитовата криминална поредица на Би Би Си с участието 
на Кенет Брана - "Инспектор Валандер". След това продължихме с историческата 
семейна сага, продуцирана от Любиша Самарджич - "Дъждовен мирис на Балканите"
Късните сериали, програмирани в делничните дни с начален час 23.00 часа до 
стартирането на проекта "100 години българско кино", бяха съответно от Италия, Франция 
и Германия. Затова можем да обобщим, че през последното полугодие чуждите сериали по 
БНТ1 са били 100% европейски продукции.
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• Юношески сериали - с цел увеличаване на относителния дял детски и младежки 
програми, през разглеждания период на два етапа бяха създадени два нови слота. От 
началото на лятната програмна схема започна излъчването на юношески сериал, всеки ден 
от понеделник до петък с начален час 15.15 часа. До момента там са излъчени сериалите 
"Младият Дракула", "Бурен свят", "Живот с Дерек", "Конър под прикритие". По 
време на цялата лятна схема в събота и неделя сутрин бяха открити позиции за детски 
игрални и анимационни филми като съботната позиция се запази и след началото на м. 
септември 2014 г.

• Чужди документални филми - брандираният слот за качествена документалистика 
"Дискавъри" продължи своето съществуване и през втората половина на 2014 г. със 
сериозни заглавия на историческа и научно-фантастична тематика, които продължават да 
задържат постоянна аудитория в съботно-неделния ранен праймтайм. За да не бъдем 
голословни, ще посочим част от заглавията: "Преселение" /за възможностите за заселване 
на други планети/, "Библейски загадки", "Нострадамус", "Светът на бъдещето", 
"Пророците на научната фантастика", "Когато Рим управляваше Египет" и др.

• Телевизионен театър - в началото на лятната програмна схема, експериментално 
започна излъчването на телевизионни театри от Златния фонд на БНТ. В случая по-ценна е 
извършената подготвителна работа по описването и проверката на техническото състояние 
на наличните заглавия. Зрителите видяха "Големанов", "Харолд и Мод", "Вражалец" и 
други от запазените знакови постановки.

• Български сериали - от началото на м. юли  до началото на м. ноември 2014 г. в 
делничните дни от 13.00 часа бяха излъчени подбрани български сериали от Златния фонд 
на БНТ: "Нощем с белите коне", "Константин Философ", "Мера според Мера" /с него беше 
отбелязана годишнината от Илинденско-Преображенското въстание/, "Златният век", 
"Фалшификаторът от Черния кос", "Дан Коловъ", "Нощем по покривите", "Завръщане от 
Рим", "Нечиста сила", "Вечери в Антимовския хан", "Боянският майстор", "Доктор Петър 
Берон", "Адаптация", "Жребият", "Войната на таралежите" и съвременните „Английският 
съсед” и „Приключенията на един Арлекин". Подобно на телевизионните театри, тук също 
има заглавия, прехвърлени и показани след многогодишно прекъсване.

• Коледно-новогодишна програма - специално за коледно-новогодишната програма 
на БНТ1 бяха закупени филмови пакети, съдържащи стойностни семейни и детски филми, 
а също и пълнометражни анимации. На тази база беше изготвена разнообразна програма, 
включваща тематични блокове, например двусерийният филм "Мария от Назарет" и 
документалната поредица "Кой е бил Исус?", както и хитови заглавия, подходящи за 
цялото семейство. Всички филмови жанрове бяха широко застъпени, като заглавията от 
проекта "100 години българско кино" също бяха съобразени с празничните дни. Не 
случайно през тези две седмици се излъчиха комедии като "Дами канят", "Опасен чар", 
"Топло" и др.                    

БНТ СВЯТ И БНТ2

Работата на програмния екип и през този отчетен период бе подчинена на стремежа 
за осъществяване на обществено значими и интересни проекти. За съжаление, и през този 
отчетен период тези намерения бяха изправени пред проблема с критично ниското 
финансиране на двата канала БНТ2 и БНТ Свят.
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Програмата на БНТ2 се създава от четирите регионални центъра на БНТ и от 
Продуцентски център „София“. Заложеното обновление на студийната и извънстудийната 
техника не бе осъществено и през отчетния период поради сериозните финансови 
рестрикции наложени на БНТ. 

Поставени в описаната ситуация, екипите на БНТ2 заложиха на качеството на 
новинарските емисии, на засилване на информационното начало в трайните предавания и 
на още по-активното участие на зрителите като съавтори на програмата. Новините и 
актуалните предавания са подчинени на няколко правила, които ги отличават от тези на 
БНТ1. Новините на втория  канал допълват „По света и у нас“ като представят, как една 
новина ще се отрази и ще се приложи от хората в различните региони. Тук политическите 
новини почти отсъстват.

Информационните и актуални предавания също намират все по-успешно свой 
собствен облик. Дискусии по местни теми, преки включвания от малки населени места, от 
къщата или двора на отделния зрител, системно задаване на въпроси към кметовете на 
малки и големи градове и села – това отличава актуалната продукция на БНТ2.

През изминалите 6 месеца разработихме публицистично разследващо предаване 
„Абсурдите с БНТ2“, в което  намериха поле за професионална изява добрите журналисти 
от регионалните центрове. Вече е практика в резултат на предаването да се разрешават 
отдавна заплитани проблеми и казуси.

Усетихме силата на значимите кампании, които обществената медия може да 
развие. В подкрепа на българските производители стартирахме кампанията „Купувам 
българско“. Със средствата на журналистиката призовахме хората да търсят качествените 
български стоки. Създадохме лого на кампанията и се договорихме с производителите, че
присъствието на нашия знак върху стоките ще бъде гаранция за българско качество. 
Заехме се с каузата да покажем на институциите проблемите, възпрепятстващи 
българските производители и да съдействаме за тяхното отпадане. Интересът към 
кампанията от страна на браншовите организации надхвърли очакванията ни. Стикерът с 
логото на кампанията се появи върху повече от 1 000 000 млечни продукти и хлебни 
изделия. По този начин БНТ2 добави „рейтинг“ извън екрана, достигайки със своята 
кампания директно в ръцете на милиони зрители. Чрез кампанията компенсираме и 
недостига на самореклама и реклама за БНТ2.

Въпреки тези проблеми, през отчетния период БНТ2 продължи да печели нови 
зрители чрез близостта си до техните проблеми и чрез засилено присъствие в социалните 
мрежи. Зрителите оценяват стремежа да бъдем там, където се случват новините, да 
отразяваме проблемите и събитията по места и да сме активни пред институциите за 
решаване на казусите, които те поставят. Публикациите ни във социалните мрежи Фейсбук 
и Туитър печелят нови и нови привърженици. Регионалните екипи се превръщат във важен 
фактор за местния обществен живот.

ПЛАНИРАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ БНТ2 и БНТ СВЯТ

БНТ2

Изтеклият шестмесечен период обхваща четири подпериода, съобразно които 
Координационният център към дирекцията изготви четири програмни схеми на БНТ2:
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• Лятна – м. август и първата половина на м. септември 2014 г. 
• Предизборна - 5 септември – 5 октомври 2014 г.
• Схема от 6 октомври до 4 януари 2015 г., включваща две извънредни празнични 
коледно-новогодишни седмични програми
• Програмна схема, която е в сила от 5 януари 2015 г.

Програмата БНТ2, все още политематична по своя профил, е съставена в по-
голямата си част (52,32%) от продукцията на продуцентските центрове „БНТ Свят“ и „БНТ 
Региони“, като заедно с това включва чужди документални поредици, игрални филми и 
сериали (включително сериали за деца), национални и международни спортни събития на 
живо, развлекателни музикални програми. 

БНТ2 се стреми да изпълнява заложените програмни характеристики в лицензията, 
но все още са налице някои слабости. Макар слотовете за новини (обедни, централни и 
регионални) да заемат само 6,27 процента от общото програмно време за периода, можем 
да заключим, че лицензията в този параграф (не по-малко от 12 на сто от дневното 
програмно време) се изпълнява, като се вземе предвид и фактът, че сутрешните 
информационни блокове „Добро утро с БНТ2“ запознават аудиторията с новини от 
местния печат, събития и преки включвания и гости от регионите. Актуално-
публицистичните предавания с регионална тематика (“Местно време“, „Абсурдите с 
БНТ2“, „Потребителската кошница“ и др.) заемат особено място в програмата и 
лицензията по тази точка в програмните  характеристики също се изпълнява. 

Спазват се и параметрите за развлекателни предавания, което за отчетния период е 
5,2% при изискване 4 на сто от седмичното програмно време. БНТ2 изпълнява 
индивидуалната лицензия и по категорията за „културни, научни, религиозни и др. 
предавания“, което е регламентирано като не по-малко от 30 на сто от месечното 
програмно време. Тук особено място заемат както предаванията „Рецепта за култура“,
„Афиш“, студентската поредица „Ателие“, неделните литургии, излъчвани на живо от 
Варна и Благоевград, документалните филми, които придобиваме от независими 
продуценти, ежедневните музикални програми, така и документалните поредици на 
френската, португалската и италианската обществена телевизия, които сме придобили чрез 
членството на БНТ в международната организация URTI (Union Radio Television
International). Самостоятелно, поредиците от URTI в програмата на БНТ2 за разглеждания 
период /“Световно наследство“, „Най-големите музеи на света“, „Градовете на Италия“ и 
др./ заемат около 3 на сто от общото програмно време. Посочените поредици биха могли 
да се определят и като поредици с образователен характер и заедно с рубриките „Знаете 
ли, че...”, „Знаете ли”, „Пътувай с БНТ2”, „Европейски маршрути“, заемащи 2,21 % от 
общото програмно време, бихме могли да заявим, че лицензията по параграф 
образователни предавания (не по-малко от 5 на сто от месечното програмно време) се 
спазва. Към този компонент прибавяме и рубриките на Дойче Веле „Днес и утре“, „Европа 
днес“, „Да открием Германия“, както и документалните поредици на китайската и 
японската телевизия. Програмата БНТ2 за анализирания период изпълнява и заложените в 
лицензията параметри в частта за европейска и българска, както и за собствена продукция. 

БНТ СВЯТ

Както за програмата БНТ2, така и за БНТ Свят бяха изработени четири програмни 
схеми в рамките на разглеждания период, с оглед цялостно отразяване на процесите в 
страната. Целта на програмирането на международния канал на БНТ отново бе българите 
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• Предизборна - 5 септември – 5 октомври 2014 г.
• Схема от 6 октомври до 4 януари 2015 г., включваща две извънредни празнични 
коледно-новогодишни седмични програми
• Програмна схема, която е в сила от 5 януари 2015 г.
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сериали (включително сериали за деца), национални и международни спортни събития на 
живо, развлекателни музикални програми. 

БНТ2 се стреми да изпълнява заложените програмни характеристики в лицензията, 
но все още са налице някои слабости. Макар слотовете за новини (обедни, централни и 
регионални) да заемат само 6,27 процента от общото програмно време за периода, можем 
да заключим, че лицензията в този параграф (не по-малко от 12 на сто от дневното 
програмно време) се изпълнява, като се вземе предвид и фактът, че сутрешните 
информационни блокове „Добро утро с БНТ2“ запознават аудиторията с новини от 
местния печат, събития и преки включвания и гости от регионите. Актуално-
публицистичните предавания с регионална тематика (“Местно време“, „Абсурдите с 
БНТ2“, „Потребителската кошница“ и др.) заемат особено място в програмата и 
лицензията по тази точка в програмните  характеристики също се изпълнява. 

Спазват се и параметрите за развлекателни предавания, което за отчетния период е 
5,2% при изискване 4 на сто от седмичното програмно време. БНТ2 изпълнява 
индивидуалната лицензия и по категорията за „културни, научни, религиозни и др. 
предавания“, което е регламентирано като не по-малко от 30 на сто от месечното 
програмно време. Тук особено място заемат както предаванията „Рецепта за култура“,
„Афиш“, студентската поредица „Ателие“, неделните литургии, излъчвани на живо от 
Варна и Благоевград, документалните филми, които придобиваме от независими 
продуценти, ежедневните музикални програми, така и документалните поредици на 
френската, португалската и италианската обществена телевизия, които сме придобили чрез 
членството на БНТ в международната организация URTI (Union Radio Television
International). Самостоятелно, поредиците от URTI в програмата на БНТ2 за разглеждания 
период /“Световно наследство“, „Най-големите музеи на света“, „Градовете на Италия“ и 
др./ заемат около 3 на сто от общото програмно време. Посочените поредици биха могли 
да се определят и като поредици с образователен характер и заедно с рубриките „Знаете 
ли, че...”, „Знаете ли”, „Пътувай с БНТ2”, „Европейски маршрути“, заемащи 2,21 % от 
общото програмно време, бихме могли да заявим, че лицензията по параграф 
образователни предавания (не по-малко от 5 на сто от месечното програмно време) се 
спазва. Към този компонент прибавяме и рубриките на Дойче Веле „Днес и утре“, „Европа 
днес“, „Да открием Германия“, както и документалните поредици на китайската и 
японската телевизия. Програмата БНТ2 за анализирания период изпълнява и заложените в 
лицензията параметри в частта за европейска и българска, както и за собствена продукция. 

БНТ СВЯТ

Както за програмата БНТ2, така и за БНТ Свят бяха изработени четири програмни 
схеми в рамките на разглеждания период, с оглед цялостно отразяване на процесите в 
страната. Целта на програмирането на международния канал на БНТ отново бе българите 

 

зад граница да бъдат максимално информирани за случващото се у нас, като 
същевременно бъдат удовлетворени потребностите им от програми за култура, спорт и 
развлечение. БНТ не произвежда специална продукция за този канал вече четвърта 
поредна година предвид финансовите рестрикции, но въпреки това съумяваме да съставим 
добра комбинация от продукцията на програмите БНТ1 и БНТ2, най-доброто от фонда на 
телевизията, игрални филми – собствени и чрез придобити продуцентски права по силата 
на договор с Изпълнителна агенция „Националния филмов център”, както и документални 
филми на независими български продуценти. Почти 16 години откакто съществува БНТ 
Свят продължава да бъде запазена ниша за българското кино, което в годината на 
честванията по повод 100 години българско кино засилва интереса към програмата й. 

Считано от 14.07.2014 г., БНТ Свят се разпространява чрез сателит INTELSAT 12 в 
цяла Европа, Близкия изток и Северна Африка. Зрителите на програмата бяха запознати 
със смяната на сателитния оператор от ASTRA към INTELSAT чрез добре подготвена 
информационна кампания, благодарение на която този факт бе приет от  тях 
безпроблемно. Програмата на международния канал на БНТ обаче достига и до останалите 
части на света чрез неограничен интернет стрийминг с платформата 
http://tv.bnt.bg/bntworld/. 

ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР „БНТ СВЯТ” 

Производството на оригинална продукция включва предаванията за култура 
„Афиш“ и „Рецепта за култура“, публицистичните „Часът на зрителите”, „Европейски 
дневник“ и „Потребителската кошница“, „Добро утро с БНТ2”, както и музикалната 
класация за българска музика на чужди езици „Ново 10+2“. Продуцентски център „БНТ 
Свят“ реализира извънредни концерти, церемонии по награждаване. 

През изминалите месеци предаванията за култура с автор Юрий Дачев отново бяха 
актуални с отразяването на всички по-важни културни събития. „Рецепта за култура“
продължава да поднася по интересен начин на зрителя събития от културния живот, както 
и да предоставя критически анализ за съответните жанрове и факти. През отчетния период 
предаването заложи и на специалните репортажи на Велиана Кашева, посветени на 
оригинални и иновативни културни събития, организирани от млади творци. Така, 
предаването се ориентира към целевата група на по-младите зрители и към техните 
културни потребности.

Второто информационно-културно предаване продуцирано от Продуцентски 
център „БНТ Свят е „Афиш“. То е единственото по рода си, което дава предварителна 
информация за предстоящи събития за идната седмица. Формата на предаването е 
оригинална, тъй като воден от актьор-мим зрителят може да избере по-лесно своя 
спектакъл, изложба или концерт. Ключовото предимство на това предаване е
информацията, атрактивното й поднасяне и концентрираността в рамките на 10 мин. 

Публицистичното предаване „Часът на зрителите“ продуцирано от Продуцентски 
център „БНТ Свят“, все повече се утвърждава като седмично ток шоу, в което гостуват 
интересни българи с интересни съдби. Екипът на предаването открива успели българи, 
които живеят у нас или в чужбина и ги представя на своите зрители. Някои от гостите 
стават „откритие“ за медиите след гостуването им в „Часът на зрителите“. И през 
изминалия период, рубриката успя да покаже за първи път българи с постижения и с 
житейски опит, които заслужават да бъдат споделени със зрителите.
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Важно място в програмата на БНТ Свят и БНТ2 има предаването „Европейски 
дневник“. Всяка седмица от него зрителите научават последните законодателни промени 
и новите практики в страните членки на Европейския съюз. В предаването са засегнати 
новините от европейските институции, които реално влияят на живота на хората в 
общността.

Предаването, което утвърди мястото си в програмата като територия на 
обикновения потребител, а именно в помощ на зрителя е „Потребителската кошница“.
Успешната му реализация се дължи на зрителските сигнали, на които екипът на 
предаването реагира с репортажи и разработки. Кампанията на предаването „Прочети 
етикета“ започна в края на месец ноември и продължава към настоящия момент. Целта на 
кампанията  е все повече хора да се зачитат в етикетите на продуктите, за да разберат, дали 
не са нарушени правата им на потребители. Екипът успешно развива потребителските 
теми и в сътрудничество с информационните емисии на БНТ2, като така се надгражда 
информираността и полезността за зрителите.

„Добро утро с БНТ2“ е едночасов блок с водещ Тони Рапонска, който успя да се 
наложи в ефира с актуалните теми и гости в студиото. Продуцира се от екипа в София 
веднъж седмично, в останалите дни предаването се произвежда от РТВЦ. През изминалия 
период, като гости в студиото, предаването привлече едни от най-авторитетните имена в 
областта на модата и здравословния начин на живот.

Музикална класация „Ново 10+2“ е единствената класация за нова българска 
музика в телевизионния ефир. Гласуването в сайта на БНТ постави абсолютен рекорд за 
месец ноември с 38000 уникални посещения и гледания. 

В ефира на ,,БНТ Свят’’ продължава да се излъчва и рубриката „Часът на 
студента“ – „Ателие“. Предаването се реализира от студентската телевизия „Алма 
Матер“ и се предоставя за излъчване в програмите „БНТ Свят” и БНТ2. Така, 
Продуцентски център „БНТ Свят” предоставя възможност за изява на младите творци, 
възпитаници на Факултета по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Договорът е 
сключен за излъчването на 37 броя от предаването до края на месец януари 2015 г. и ще 
бъде продължен за още една година. 

За втора поредна година БНТ продуцира празнично музикално събитие не само за 
своите зрители, но и за меломаните в София. Организирането на второто „Коледно 
матине“, съвместно с Българското национално радио се оказа още по-успешно от 
предишната година. Зала „България’’ отново беше домакин на спектакъла на 25 декември 
2014 г., а качествения музикален продукт се превърна в културно събитие за зрителите. 
Важно е да се отбележи, че тази година разходите по реализацията бяха осигурени изцяло 
от привлечени спонсори и рекламодатели. Програмата включваше изпълнения на 
Симфоничния оркестър на БНР, както и на Детския радиохор. Солистите Олга Динова, 
Костадин Йоцов и Васил Петров бяха акцент в музикалната програма. Към коледния 
празник се включиха и ученици от Националното училище за изящни изкуства – „Илия 
Петров“. Те представиха своите картини във фоайето на зала „България“ със слогана –
„Музиката в картините“.

За периода август 2014 г. - януари 2015 г. беше заснета поредица от концерти за 
класическа музика, предназначени за ученици и деца. С успешно партньорство между 
Продуцентски център „БНТ Свят“ и организаторите от „Фортисимо фамилия“ досега са 
реализирани: Приказка за Моцарт и малкия Ото, Рицарска история и Приказка за Малкия 
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принц. Концертите са с времетраене 60 мин., като основно средствата бяха осигурени от 
организаторите. Съвместната ни работа продължава и през 2015 г. До месец април трябва 
да бъдат заснети и излъчени още 3 концерта.

През ноември беше заснет юбилеен концерт-спектакъл „Да съхраним 
атракционното и цирково изкуство в България“,  организиран от Националния дворец 
на децата. Спектакълът се проведе в „ Рейнбоу плаза“. През месец декември 2014 г. беше 
реализиран и поредният концерт „Небесна нота“ за деца с увреждания, съвместно с 
Фондация „Старт“. 

Поредицата „Връстниците“ бе посветена на 55 годишнината на БНТ. Тя представя 
житейските истории на хора, които са на 55 г. и са връстници на БНТ. През историята на 
медията, те представяха своите коментари и гледни точки относно ролята на телевизията в 
обществото и относно важните исторически събития, станали известни, благодарение на 
телевизията. Бяха заснети седем епизода. Герои на портретите станаха: братя Аргирови, 
писателят и сценарист на редица предавания на БНТ Людмил Станев, директорът на Радио 
Благоевград – Елисавета Каменичка, Дарин Сагев, пожарникар и основател на скаутски 
клуб в гр. Попово, проф. д-р Цветан Ракьовски, преподавател по теория на литературата и 
ръководител на катедра „Литература“ в ЮЗУ „Неофит Рилски,  Борис Дончев, 
психолог, бивш кмет на район „Надежда“ и общински съветник, главен секретар 
на социалното министерство, режисьорът Милена Андонова. 

През отчетния период кандидатствахме със сценарии и проект за документален 
филм пред комисията за вътрешно филмопроизводство. Заснет бе „Часът на Ной“,
документален филм-портрет за Енчо Пиронков – последният жив художник от 
легендарната група на пловдивските художници. Маестрото дава интервюта 
изключително рядко и филмът ще остане в архива на БНТ като документ за неговите 
естетически и житейски възгледи.

Сключени бяха договори за безвъзмездно излъчване на документални филми  с 
независими продуценти: 

- ”Файв Стар Медиа” ООД – образователна поредица „Световните градове на 
България”;

- „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил“- филм със заглавие 
„Следи“.

В заключение, важно е да се уточни, че продукцията на „БНТ Свят” е 
оптимизирана максимално, съобразно ограничения финансов ресурс. Бяха редуцирани 
бюджетите на всички предавания продуцирани в центъра. Намирането на спонсори и на 
външно финансиране са единствената възможност за успешни продукции и попълването 
на телевизионната програма според нуждите и форматите на двата канала  БНТ Свят и 
БНТ2 . 

ПРОДУЦЕНТСКИ  ЦЕНТЪР  „БНТ РЕГИОНИ“

И през този отчетен период,  поради липса на финансови средства бяхме принудени 
да определим дълга лятна програмна схема на  БНТ2.  Без прекъсване се произвеждаха 
само информационните емисии „България 12:30”, „България 19:30”, „България 21:00” 
както и следните извънредни програми: 
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• август – концерти от фестивала за народно творчество „Пирин пее” в местността 
Предела, реализирани от БНТ 2 Благоевград;  
• септември - документален филм за Есенния салон на изкуствата на БНТ 2 
Пловдив;
• септември – документален филм за Световното първенство по тенис за журналисти 
в КК „Албена”, реализиран от БНТ 2 Варна. 

Останалите собствени предавания на БНТ 2 по време на лятната схема се излъчваха 
на повторение. 

От 1 октомври 2014 г. производството на оригинална продукция беше възобновено 
и екипите на петте регионални центрове продължиха да развиват рубриките „Добро утро с 
БНТ2” от 7:00 до 9:00 ч., „Добро утро с БНТ2” от 9:00 до 10:00 ч., „България днес”, „Ай да 
идем”, „Неделна литургия”, „Пътувай с БНТ2”, „Време за губене”, „Раздвижи се с БНТ 2” 
и „Абсурдите”. 

Сутрешният информационен блок „Добро утро с БНТ2“ от 7.00 до 9.00 ч.
продължи да се отличава от останалите подобни програми в българския ефир с 
динамичния си характер – 15 преки включвания за два часа от цялата страна, преглед на 
регионалния печат, предоставянето на актуална и важна информация за хората от петте 
региона, репортерски разработки по зрителски сигнали. През отчетния период предаването 
придоби нов и различен облик, като всеки петък зрителите могат да гледат по-различен 
информационен блок, в който присъства и регионалният спорт. 

По случай три години от създаването на програма БНТ2, на 16 октомври 2014 г. в 
петте града бяха организирани празнични събития, които  популяризираха програмата на 
канала. Екипът на БНТ София изненада своите зрители с оригинално цветно пано от бели 
теменужки с логото на телевизията в Градската градина. А по случай 55-годишнината на 
БНТ в предаването бяха излъчени портрети на зрители – връстници на БНТ. 

През ноември петте телевизионни центрове реализираха традиционния за БНТ2
формат – флашмоб. Този път той беше посветен на 55 години от създаването на БНТ. 
Организирахме различни неочаквани прояви в Благоевград, Варна, Пловдив, София и Русе 
съвместно с танцьори и музиканти и актьори от градовете. 

Предаването „Местно време“, реализирано от екипа в София, продължи успешно 
да разработва важните теми за столичани – за съдбата на паметника пред НДК „1300 
години България”, за замърсяването на Панчаревското езеро, за състоянието на 
асансьорите и на спортните бази в града. Във връзка с кампанията на БНТ2 „Купувам 
българско” бяха реализирани предавания за проблемите на млекопроизводителите и 
млекопреработвателите, както и на хлебарите и сладкарите. В рубриката „Питай кмета”
потърсихме отговори на въпроса, какво прави районната администрация за подобряване на 
икономическата ситуация и инфраструктурата в Ихтиман и Самоков. 

На 15 октомври 2014 г. стартира обновеното предаване „Абсурдите с БНТ2“. С цел 
да отговори на очакванията на зрителите и да показва проблеми от различните региони на 
страната, то се реализира на ротационен принцип веднъж седмично от екипите на четирите 
регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе. За разлика от първоначалния 
авторски вариант на „Абсурдите с Румен Бахов”, в който запазената марка беше 
хумористичния поглед към абсурдните ситуации, в новия си формат предаването се 
превърна в територия за разследваща журналистика по сигнал на зрителите. То 
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представя казуси, в които  хората се сблъскват с невъзможността да решат свой проблем . 
„Абсурдите с БНТ2” се реализира от репортерите на четирите регионални телевизионни 
центрове на БНТ според оригиналния авторски подход на всеки един от тях. Показват се 
личните истории на хора, попаднали в капана на нелепи управленски и административни 
решения. Предаването не само констатира абсурдните ситуации, но и проследява какво се 
случва с тях до крайната им развръзка. Предаването отчита висок стабилен рейтинг и се 
създава  предимно по сигнал на зрителите, което показва, че промяната в концепцията и 
реализцията му е успешна.  

През отчетния приод екипът на Продуцентски център “БНТ региони” реализира три 
директни извънредни предавания. На 2 октомври 2014 г. единствено зрителите на БНТ2 
успяха да проследят на живо изслушването на Кристалина Георгиева за заместник-
председател на Европейската комисия пред Европейския парламент. На 9 ноември 2014 г. 
само БНТ2 предаде пряко тържествата по повод 25-тата годишнина от падането на 
Берлинската стена от 16:55 часа, а от 22:30 ч. излъчи на запис и концерта от 
Бранденбургската стена. В честванията участваха световноизвестни музиканти и 
представители на европейския политически елит. На 27 януари 2015 г. БНТ2 излъчи 
директно извънредното заседание на Комисията по енергетика на Народното събрание, на 
което депутатите изслушаха представители на трите електроразпределителни дружества 
относно фактурирането на сметките през зимните месеци. 

Всички рубрики на Продуцентски център “БНТ региони” активно поддържат 
профили в социалните мрежи Фейсбук и Туитър. Информацията се обновява постоянно, а 
количеството на посещенията нараства ежедневно. Тази възможност за директен контакт с 
най-активната и най-млада част от аудиторията вече дава резултат – близо 30% от 
зрителските сигнали и информация за събития, случващи се в момента, репортерите ни 
получават именно от профилите на БНТ 2 в двете социални мрежи.  

БНТ СОФИЯ

От 1 август 2014 г. до 31 януари 2015 г. екипите на Продуцентски център „БНТ 
София” произвеждаха информационните емисии „България 12:30”, „България 19:30” и 
регионалните новини „България 21:00“. Въпреки, че заради намаления бюджет все още 
не е реализирана концепцията за превръщане на БНТ2 в изцяло информационен канал, 
новините разшириха мрежата си от кореспонденти и продължиха устойчиво тенденцията 
за доближаване на трите емисии до интересите на зрителите. Допълнителните 
кореспонденти, с които работим,  ни позволиха да обхванем по-малките населени места и 
да отразим максимално проблемите на регионите.

През октомври започнахме една значима  кампания в новините на БНТ2 ,,Купувам 
българско‘‘. Идеята беше да подкрепим българските производители на млечни продукти, 
чийто бизнес беше пряко засегнат от наложеното руско ембарго върху стоки от ЕС. От 
началото на кампанията репортерите  обиколиха десетки малки и големи мандри, за да 
покажат на зрителите, как се правят истинското българско мляко, сирене и кашкавал. В 
близо 30 репортажа в новините на БНТ2 показахме проблемите на производителите, както 
и на изчезващото животновъдство у нас. Със съдействието на Българската агенция по 
безопасност на храните изследвахме  произволно избрани млечни продукти от две големи 
търговски вериги. То констатира наличие на растителни мазнини в продукти, въпреки че 
на етикетите пише, че съдържат животински мазнини. Това е и един от основните 
резултати, който постигна кампанията – ясно различаване на продуктите, които съдържат 
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имитиращи продукти. Заедно с Асоциациите на млекопреработвателите и 
млекопроизводителите ще продължим да настояваме за по-засилен контрол от страна на 
държавните органи. През декември 2014 г. в кампанията се включиха и производителите 
на хляб и сладкиши. Те поставиха темата за изваждането на светло на сивия сектор в 
бранша им. Заедно с Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите се стремим 
към промяна в законодателството и намаляването на ДДС ставката от 20 на 5% за този 
сектор. 

“Купувам българско” се осъществява с подкрепата на Асоциацията на 
млекопреработвателите в България и Националната асоциация на млекопреработвателите, 
Сдружение “Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите”. Техните членове 
поставят върху продуктите си специално изработените стикери с логото на кампанията. 
Стикерът гарантира, че това са български продукти произведени от българска суровина. 
Продуктите, на които присъства стикерът ,,Купувам българско‘‘ вече са над 3 000 000 в 
търговската мрежа. В рамките на кампанията разиграхме томбола за довършване на 
изречението „Аз купувам български млечни продукти, защото….“, като още първия месец 
се получиха 500 мейла. Чрез кампанията, освен чрез телевизионния екран, БНТ2 достигна 
до повече хора и чрез милиони бройки продукти, носещи логото на канала.

Друга значима кампания на новините на БНТ2 бе почистването на езерото 
Панчарево. Сигнализирахме  институциите с многобройни репортажи, но видим резултат
нямаше. Затова екипът на БНТ София организира почистване на бреговете и водата на 
най-близкото до София езеро на 1 и 2 ноември 2014 г. По време на акцията екипът, заедно 
с доброволци събра над 100 чувала отпадъци от брега и от водния басейн. 

Репортерските новини „България 19:30” се продуцират от Продуцентско 
Направление БНТ София съвместно с екипите на четирите ТВ центрове на БНТ в страната. 

Регионалните емисии „България 21:00“ се излъчват от студията в петте 
регионални центрове на БНТ - София, Варна, Пловдив, Русе и Благоевград и отговорят на 
очакванията на зрителите да получават новини от своя град и регион. И това ясно пролича 
в повишаването на рейтинга на регионалните новини. Оригиналният формат на емисията я 
превърна в запазена марка за БНТ2. 

Обедните новини на БНТ2 „България 12:30“ информираха зрителите за най-
важното от страната до този час. С наличните средства от 1 септември 2014 г. е 
оптимизирана и обезпечена реализацията на новините ,,България 12:30”, с приоритетно 
реализиране на живи включвания от регионите с водещите новини от деня.

С  бюджетни икономии през 2014 г. екипът реализира пътуваща изложба и обзорен  
филм, озаглавени ,,Новините на зрителите през 2014 г.”.

Пътуващата изложба тръгна из страната на 15 декември 2014 г., като първото 
показване беше във Варна пред кметството на кв. Аспарухово. Със снимки от 
новинарските репортажи припомнихме знаковите събития от годината за всеки от 
регионите - Варна, Русе, Пловдив, Благоевград и София. От наводненията във варненския 
квартал Аспарухово, които взеха 13 жертви, през изпотрошените стъкла на пловдивската 
Джумая джамия, до протестите на тютюнопроизводителите, които спряха децата си от 
училище заради ниската изкупна цена. На 17 и 18 декември 2014 г. изложбата беше в Русе. 
На 20 и 21 декември - в Пловдив. На 22 и 23 пристигна в Благоевград. Последната спирка 
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на изложбата беше София. Навсякъде събитието бе уважено от кметовете, както и от 
много от героите на репортажите ни.

Новинарският екип  произведе и обзорен филм ,,Новините на зрителите през 
2014 г.‘‘. Обзорът представи водещите събития от регионите за годината. Филмът 
детайлно показа важното  присъствие на репортерите на БНТ2 в обществения живот по 
места. Журналистите реално помогнаха за решаването на  проблемите на много зрители от 
различни градове и региони в страната. 

Репортерите на БНТ2 получиха две журналистически награди. Даниела Спасова 
получи награда от Асоциацията на родителите на деца болни от епилепсия за активната 
гражданска позиция при отразяването на проблемите на деца страдащи от епилепсия. Яна 
Тодорова беше наградена с приз ,,Достоен журналист на 2014 г.” от Асоциацията на 
малките хора в България за отразяването на проблемите им. 

Обемът на производство на оригинална продукция създадена от БНТ София през 
периода 1 август 2014 г. до 31 януари 2015 г. бе значително увеличен.

БНТ2 БЛАГОЕВГРАД

Работата на програмния екип и през този отчетен период бе подчинена на идеята за 
превръщането на БНТ2 в информационен канал, който интегрира регионалните и 
националните характеристики на обществения живот. Затова усилията бяха насочени към 
надграждане в качеството на новинарските емисии, към засилване на информационното 
начало в трайните предавания и към затвърждаване на тенденцията зрителите да са 
активни участници и съавтори на програмата. По техни сигнали осъществихме проверки и 
организирахме кампании, които промениха лични съдби и активизираха институциите да 
търсят изход за социални и обществени проблеми. Така все повече хора от региона не само 
припознават БНТ2 като тяхната телевизия, но в нея те вече виждат инструмент за 
решаване на проблемите.

След поредица от репортажи и преки включвания, новинарският ни екип съдейства 
да се изгради път до дома на възрастно болно семейство от благоевградското село Бучино,
в Бобошево да има аптека, а в с. Кръстилци да се спре водоподаването от водопровод, по 
който се оказа, че тече радиоактивна вода. Със своята настойчивост и активна работа  
помогнахме да се съберат средства за участие на олимпиада във Франция на ученици от 
Езиковата гимназия в Благоевград. По тяхна инициатива се организира кампанията „Щади 
красивото“, която мобилизира благоевградчани срещу вандалските прояви в парк 
„Бачиново“. Екипът на „Регионални новини“ има определен принос и в реализацията на 
кампаниите „Един град за едно дете“, която събра нужните средства за оперативното 
лечение в Германия на 16 годишния Михаил Николов и на БНТ2 „Купувам българско“. С 
репортажи от ферми, производители и преработватели на млечни продукти, хляб и 
зеленчуци в Югозападна България бяха поставени проблеми и бяха изпълнени критериите 
в защита на родното производство. Нещо, което доказва, че чрез регионалната си 
специфика БНТ2 успешно генерира национални и обществено значими каузи.
Професионално бе отразена и предизборната кампания, като на 5 октомври, денят на 
парламентарния вот бяха обезпечени всички емисии на БНТ1 и БНТ2.

Предаването „България днес“ също е пример за продуктивно партньорство със 
зрителите. Сигналите и темите, подадени от тях се проучват приоритетно. Така бе спасена 
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средновековната църква „Свети Спас“ край дупнишкото село Червен брег. Екипът бе 
посредник между благоевградчани и общината за узаконяване на вилните зони в 
местността „Бодрост“ и на над 30 сгради в квартал „Освобождение“. Той помогна да се 
предприемат мерки от Националната компания „Железопътна инфраструктура” за 
укрепване брега на р. Струма при Кресненското дефиле, където имаше опасност от 
свлачища. След наши репортажи община Благоевград инвестира средства във 
възстановяването на парк „Ловен дом“, а в с. Церово, бе възобновена процедурата за 
построяване на християнски храм. Благодарение на репортерите на предаването 
Професионалната техническа гимназия в Сандански оцеля, след като доказаха, че бизнесът 
има нужда от специалистите, които се подготвят в това училище.

През този период „България днес“ стана по-динамична програма, с повече гости в 
различните тематични пояси. В нея постоянно присъстват, а не както досега – инцидентно,
природните и културните забележителности на Югозапада. Защото националният 
приоритет на региона е да развива спа, спортно-рекреативния, еко, планинския, селския и 
маршрутно-познавателния туризъм.  

Повишена зрителска активност се наблюдава и в публицистичната рубрика 
„Местно време“. Зрителите участват и в блоковото предаване „Добро утро с БНТ2“
(7.00-9.00 ч.). Във  включванията от регионите хората имат възможност за пряк дебат с 
представители на институциите, от които зависи решаването на даден проблем. По този 
начин се скъсява традиционният път между гражданина като жалбоподател и общината 
(или друга институция), осеян с бюрократични пречки и чиновническо бездушие.

„Абсурдите с БНТ 2“ в новия си формат се превръща в територия на 
разследващата журналистика и школа за младите ни репортери, като част от стратегията 
на БНТ за създаване на силна, въздействаща и открояваща се публицистика в праймтайма.
Показателен е и опитът да се издигне на друго ниво партньорството със зрителите. Те вече 
са част от процеса на разследване.

През този отчетен период бе запазена традицията да се организира новогодишен 
концерт „Наздравица от песни“, в който и сега участваха най-именитите изпълнители на 
македонски песни. Реализирани бяха и два документални филма. “60 стъпки към върха“,
посветен на юбилея на ансамбъл „Пирин“. А с филма „1014 – последната година на 
Самуил“ завършиха националните чествания „1000 години Самуилова България“. Негови 
премиери се състояха и в по-големите градове на региона. 

БНТ2 ВАРНА

През този отчетен период екипът на БНТ Варна продължи да работи за новините и 
предаванията на БНТ1 и БНТ2. За програмата на БНТ2 подготвяме  следните предавания: 

• „Добро утро с БНТ2“ от 7.00 до 9.00  Предаването се излъчва всеки делничен ден. 
Във всяко издание БНТ2 Варна участва с около 15 минути преки включвания. Сутрешният 
блок на БНТ2 успешно развива специфичния си облик, който го отличава от всички 
сутрешни блокове в българския телевизионен ефир. Репортерските ни включвания на живо 
от регионите показват събития и хора, които рядко са обект на медийно внимание. 

• „Добро утро с БНТ2“ от 9.00 до 10.00 ч. - 4 пъти месечно по 60 мин. 

• „България днес“ - 5 пъти месечно по 90 мин. 
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Професионалната техническа гимназия в Сандански оцеля, след като доказаха, че бизнесът 
има нужда от специалистите, които се подготвят в това училище.
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концерт „Наздравица от песни“, в който и сега участваха най-именитите изпълнители на 
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Самуил“ завършиха националните чествания „1000 години Самуилова България“. Негови 
премиери се състояха и в по-големите градове на региона. 

БНТ2 ВАРНА

През този отчетен период екипът на БНТ Варна продължи да работи за новините и 
предаванията на БНТ1 и БНТ2. За програмата на БНТ2 подготвяме  следните предавания: 

• „Добро утро с БНТ2“ от 7.00 до 9.00  Предаването се излъчва всеки делничен ден. 
Във всяко издание БНТ2 Варна участва с около 15 минути преки включвания. Сутрешният 
блок на БНТ2 успешно развива специфичния си облик, който го отличава от всички 
сутрешни блокове в българския телевизионен ефир. Репортерските ни включвания на живо 
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• „България днес“ - 5 пъти месечно по 90 мин. 
 

• „Местно време“ - 4 пъти месечно по 30 мин. 

• „Неделна литургия“ – 3 пъти месечно по 90 мин. Преките излъчвания на 
неделните литургии от катедралния храм „Свето Успение Богородично“ във Варна, 
придружени със специализиран коментар на това, което се случва в храма, са единствени 
за българския национален ефир. Удовлетворени сме и от одобрението, което предаването 
получава от зрителите. 

• „Пътувай с БНТ 2“ - 1 път месечно по 30 мин.

• „Гласовете на рока“ - 1 път месечно по 30 мин. 

• „Абсурдите с БНТ2“ - 1 път месечно по 30 минути. Предаването е ново за този 
отчетен период. Острите проблеми, които поставя, гледните точки, с които е обвързано и 
репортерският професионализъм, с който е подготвено, го превърнаха в едно от най-
сериозните публицистични предавания на БНТ2. И тук трябва да подчертаем, че се 
разработват казуси, на които повечето медии рядко обръщат внимание. 

Освен тези предавания, екипът на БНТ Варна засне и подготви за излъчване 
концертни изпълнения от балетния конкурс във Варна и от различни музикални прояви –
те бяха излъчени в програмата на БНТ2 през декември и януари – 5 концерта с общо 
времетраене 2 часа и 53 мин. За 50-тото юбилейно издание на Международния балетен 
конкурс във Варна направихме документалния филм „Сцена, която сбъдва мечти“ с 
времетраене 50 минути.

Във всеки творчески сезон екипът ни работи по проекти, които се финансират от 
фонд „Култура“ на Община Варна. Така през този отчетен период стана възможно да 
заснемем документален филм за Варненския халколитен некропол - „Тайните на 
варненското злато – култура или цивилизация“ с времетраене 50 минути. 

Изключително успешни за увеличаване на популярността на БНТ2 и за 
разширяване на обществените функции на канала са тематичните кампании, които се 
разработват в новините и предаванията. На първо място трябва да посочим кампанията 
„Купувам българско“, която успешно подкрепя българските производители. Опитът до 
момента показва, че тя трябва да се разраства и да привлича все по-широк кръг от 
браншове. 

През периода, който отчитаме, екипите на БНТ Варна продължиха да работят за 
новините и предаванията на БНТ1 с репортажи и преки включвания. Общото времетраене 
на материалите от Варна и региона е: за „По света и у нас“ - 5 часа и 23 мин.; за „Денят 
започва“ - 2 часа и 32 мин.; за „Денят започва с култура“ - 2 часа и 18 мин.; спортни 
новини – 32 мин.; „Вяра и общество“ - 14 мин.; Общо преки включвания за БНТ 1 – 4 часа 
и 36 мин.; Общо преки включвания за  „Спортна треска“ и „Трето полувреме“ - 22 мин.

В летния период, когато програмата се редуцира (с оглед икономия на разходите),
за Варна събитията не просто не намаляват, но се увеличават. В летните месеци край 
морето се провеждат много и престижни фестивали и събития, които не могат да бъдат 
подминати. Затова екипът на БНТ Варна всяко лято е натоварен с преки предавания и 
включвания за БНТ1 и БНТ2, със снимки за документални филми, които трябва да бъдат 
направени.  
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Анализът на работата на екипите и през този отчетен период показва, че 
недостатъчното финансиране на програмата и ниските бюджети на предаванията, 
ограничават възможностите както за подобряване на качеството на продукцията на БНТ2,
така и за внедряване на нови технически мощности.

БНТ2 ПЛОВДИВ

Медията на зрителя е сред целите, в постигането на които БНТ2 Пловдив има 
реални резултати. Два от примерите само за последните шест месеца илюстрират това:

• Мащабна обществена реакция провокира излъчването на поредица новинарски 
материали и дискусии в актуалните предавания, свързани с критичното състояние на 
Радиното училище в Сопот. След разработките (по идея на репортера Таня Матева), от 
зрителски дарения беше набрана необходимата сума за ремонт на сградата и съхранение 
на музейните експонати. 

• Въпросът за неправилно начисляваната от отоплителните дружества в България 
сградна такса и правото на гражданите за отказ прозвуча за първи път в авторската 
разработка на темата от Сашка Пушкова. Журналистическото разследване на БНТ2 
Пловдив предизвика подкрепата на Дружеството за правна помощ на потребителите, което 
организира специална пресконференция по повод излъчването на първото пловдивско 
предаване от обновената рубрика „Абсурдите с БНТ 2“. Това от една страна даде силен 
старт на новия формат на предаването, от друга бе крачка в осъществяването стратегията 
на БНТ - новините и информационните предавания не само да информират, а да създават 
диалог по важни за обществото теми. От двете последователни издания на „Абсурдите с 
БНТ 2“ на Сашка Пушкова, посветени на проблемите с монополистите в енерго- и топло-
снабдяването, българските зрители научиха за европейската директива, която им 
позволява да се откажат от услугата, без да дължат сградна такса.

Важна тенденция за периода е големия обем производство с минимален ресурс.

Изключително интензивен като новинарска събитийност, периодът обхваща  
множеството бедствени ситуации на територията на Старозагорска, Пловдивска, 
Хасковска, Ямболска и Сливенска области по време на летните и есенни наводнения, 
предизборната кампания за избор на народни представители, множеството прояви от 
Есенния салон на изкуствата, в т.ч. дневници  по договори за медийни партньорства за 
БНТ1 и БНТ2, организиране на преки предавания във връзка с кандидатурите на 
българските градове по програмата „Европейска столица на културата 2019” и др.  Всяко  
от тези значими събития е обезпечавано новинарски от екип с един репортер и един 
оператор и за двете програми на БНТ, в т.ч. за всички предавания извън новини.

Професионално  качество  на индивидуалната и екипна журналистическа работа,
достоверност на информацията и коректност към фактите отличава репортажите в 
новинарските емисии и информационните предавания, произведени в периода от БНТ2 
Пловдив .  

Добри примери за индивидуални постижения: репортерските находки на Златин 
Бояджиев по темата за бежанците, както и за задържането на Ахмед Муса Ахмед за 
разпространяване на материали на „Ислямска държава“ в Пазарджик; репортажите на 
Николай Райшинов и Сашка Пушкова от бедстващите райони и протестите в „Бърза 
помощ“; Деница Торньова по темата за контрабандното производство на живак и 
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задържането на Кирил Рашков; серията инциденти с пътнически влакове, в т.ч. 
дерайлиралият на гара Калояновец влак и загиналия при инцидента машинист, отразени в 
репортажите на Мариела Хубинова и Митко Димитров. 

Ръстът в качеството на работата в периода от старта на програмата на БНТ2 досега, 
е пряко свързан с личните качества на журналистите, които показаха  висока адаптивност 
и отговорност в процеса по реализиране на продукция за двата канала на БНТ, спрямо 
концепциите за новини в двете дирекции, в оптимални срокове и с минимален човешки 
ресурс. Синхронът в действията на Делегираните продуценти – Златка Далчева за „Новини 
и спорт“ и Камен Коларов – „Актуални и блокови предавания“ позволява събитията да се 
обхващат и развиват в пълнота в новините и останалите информационни рубрики, екипът 
работи в атмосфера на съмишленичество и взаимна подкрепа. 

В много голяма степен през последните три години екипът на БНТ2 Пловдив успя 
да организира работата си така, че произвежданата от него телевизионна продукция се 
вписва убедително в общото съдържание на БНТ2. Развихме много успешно платформи за 
обратна връзка на мултимедийна основа с помощта на социалните мрежи Фейсбук и 
Туитър. Всички предавания на БНТ2 Пловдив имат активни фен-страници във Фейсбук, 
където информационните обекти се качват онлайн и се следят от аудиторията в активна 
възраст и с отношение към обществените процеси. Тази форма на директен контакт със 
зрителите в региона е особено успешна при проучване на дискусионни и предполагащи 
множество гледни точки теми.

БНТ2 Пловдив направи поредица иновативни технологични подобрения за 
оптимизиране на работата:

През август 2014 г. бе конфигуриран линукс сървър, който автоматично конвертира 
записите от излъчените на живо предавания от avi в mpg формат с подходяща големина за 
записване и архивиране върху DVD носител. Така се спестява време, както и 
необходимост да се следи дали е достатъчно дисковото пространство за успешна 
конверсия.

С внедряването на облачни технологии от август 2014 г. в РТВЦ Пловдив стана 
възможно служителите да имат достъп от разстояние, включително на терен, по време на 
снимки и през мобилен телефон до работните файлове в папката на Дежурния редактор, за 
да могат навсякъде и по всяко време да разполагат с необходимата информация. 

От м. юли 2014 г. работи нов вътрешен портал, подобрена версия на въведената 
преди три години В.Е.С.И. /вътрешна електронна система за информация/, достъпен през 
браузер в мрежата на БНТ2 Пловдив (Wifi мрежата също), който дава възможност за бърз 
достъп до най-важните информационни ресурси (медии, информационни портали, папки с 
текстове на новини), ползвани всекидневно.

В момента се подготвя  изцяло нова мобилно оптимизирана версия на настоящата 
онлайн организационна система, чрез която служителите ще могат удобно да се запознават 
със задачите си, въведени от продуцентите и дежурните редактори, да създават такива и да 
ползват информационни ресурси през мобилния си телефон.

Проучват се възможностите за създаване на самообновяваща се онлайн база данни, 
с опция за търсене по ключови думи във видео архива на БНТ2 Пловдив. Системата 
автоматично ще проверява за нови видео файлове, ще анализира и извежда информацията 
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от тях и ще актуализира базата данни, която ще бъде достъпна през мобилно оптимизиран 
интернет портал с търсачка.

Тези иновативни и модерни разработки са предложени и реализирани от Ивайло 
Спасов, нещатен сътрудник на екипа, чиято дейност  беше вписана като добра практика в 
одитния доклад за състоянието на центъра в Пловдив. Постигнатата от него технологична 
оптимизация на работата заради големия обем материали, включва разработка на 
собствена програма за работа с видеофайловете, на скриптове за автоматично анализиране 
на видеото, за автоматично конвертиране във формат, готов за директно качване в сайта (с 
точен размер, добавено лого, оптимизация за стрийминг) на множество видео файлове. 
Всичко това е реализирано без инвестиции в нова техника, поради крайно ограничения 
финансов ресурс.

В заключение може да се каже, че екипът на БНТ Пловдив се отличава с добра 
журналистическата работа - както по отношение на съдържанието, така и по отношение на 
обема произвеждана продукция. С оскъден финансов ресурс се реализират програми, 
които покриват стандартите за журналистическа етика и съдържание, но все още желаната 
съвременна визия, атрактивна и адекватна на съдържанието, което произвеждаме е трудно 
осъществима. 

БНТ2 РУСЕ

Новини и спорт 

Граждански протести, природни катаклизми, предсрочни парламентарни избори –
такива бяха акцентите в новините през отчетния период. 

Месец август 2014 г. се оказа най-трудният за новинарите месец от гледна точка на 
събитията. Тогава, както обикновено, залагахме на тематичните разработки. Отразихме 
трагедиите на пострадалите от наводнения в региона, но също така се върнахме към стари 
истории с подобни сюжети. Отидохме в села и градове, за да видим как живеят хората, 
останали без дом след предишни природни катаклизми. Показахме множество 
непочистени корита на реки; хора, които от години живеят във временни постройки; следи 
от поражения с 5-10 годишна давност. 

През септември започна предизборната кампания. Общото впечатление е, че 
партиите и коалициите бяха заложили по-скоро на личните срещи с хората и по-малко на 
медийното им отразяване. Те се възползваха от безплатните форми, предлагани от БНТ, и 
по-малко от платените. БНТ Русе отрази всички поръчани събития, включително и 
нарушенията по време на кампанията. В деня на избора работихме еднакво добре, както за 
БНТ2, така  и за БНТ1, покрихме всички по-интересни събития от Русе и региона. 

Голямо внимание отделихме на протестите в региона. Повече от година следим този 
на хора, купили жилища без да знаят, че строителният предприемач ги е ипотекирал преди 
да им ги продаде. Вероятността да ги платят наново или да ги загубят е голяма. Освен 
конкретният казус беше важно да обърнем внимание на всички, които биха могли да 
изпаднат в подобни ситуации. Това е една от важните задачи на журналистите – не просто 
да отразяват дадено събитие или проблем, а да бъдат полезни на хората, като ги 
информират по подходящ и достъпен начин.
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Темата за бежанците не подмина и Русе. Спецификата на граничния район постави 
на дневен ред въпроса дали да не бъде открит временен бежански център. И отново 
протести, в които представихме различните гледни точки. Паралелно с това, показвахме по 
различни поводи как са се вписали в живота на града сирийци, преселили се в Русе 
отдавна. 

Многобройните катастрофи със загинали по наричания „път-убиец“ Русе-Бяла 
изведе рокерите на серия от протести (загина техен колега и приятел). Гледните точки, 
които търсихме, излязоха отвъд конкретните събития. Разработвахме и възможностите да 
бъдат осъществени на практика техните искания, едно от които беше „болната“ тема за 
реконструкция и разширяване на пътя. Темата е важна и също намира периодично място в 
новините. 

Завършихме годината с една успешна изложба - „Новините на зрителите”, като 
подбраното от нас място – Доходното здание, даде реална възможност изложбата да бъде 
видяна от повече хора за краткото време. 

През целия период по-важните регионални спортни събития намериха място в 
новинарските емисии. 

Предимството на БНТ2 е, че залага на по-регионалната тематика, а интереса към 
местните новини продължава да е голям. Увеличихме новинарските си емисии, излъчваме
ги интерактивно и ставаме все по-популярни сред зрителите. 

Актуални и блокови предавания

Като Медия на зрителя продължихме да отразяваме реалния живот на хората от 
големите и малките населени места. С предаванията, репортажите, преките включвания 
бяхме там, където те живеят, работят, учат и се разтоварват. С публицистичното предаване 
„Местно време“ и информационния блок „България днес“ доказахме, че можем да 
бъдем интересни като показваме стойностни хора извън столицата. Сред многото 
открояваме участието на строителния магнат Игнат Канев от Канада и на предприемача от 
САЩ Любен Рабчев. Използвахме възможностите, които ни дават социалните мрежи и 
интернет, за да привлечем като събеседници в предаванията млади хора, с професионални 
постижения в сферите на бизнеса и културата. Спазвайки принципите на 
безпристрастност, плурализъм, независимост и колективност на редакционните решения, с 
разработваните теми успяхме да провокираме обществения интерес. Съществен принос в 
това отношение има предаването „Абсурдите с БНТ2”, което от месец октомври се 
продуцира от всички центрове на ротационен принцип. Спечелихме доверието на 
зрителите по повод техни проблеми, за решаването на които не са намирали подкрепа в 
институциите. След наши предавания се ремонтира улица в разградски квартал, жена дари 
средства за приюта за бездомни, подмени се улично осветление, обезопаси се 
нерегулирано кръстовище, премахнаха опасен „легнал полицай”, осигуриха се средства за 
издаване на книга за българите в Тараклия. Доказателство за резултатите от работата ни е 
връзката със зрителите, които продължиха да ни търсят при разрешаването на проблемни 
казуси. С активното си репортерско присъствие на терен и разнообразието от теми, 
засягащи жителите на градовете, сутрешният информационен блок „Добро утро с БНТ2”
продължи да бъде полезен на хората. Положихме усилия максимално практически да 
онагледяваме темите и да представяме на аудиторията полезна информация от 
компетентни специалисти. Запазихме тенденцията гостите в студио, героите от 
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репортажите и преките включвания след това да са част от постоянната ни зрителска 
аудитория. С включването на нови спортове и инструктори предаването „Раздвижи се с 
БНТ2” продължи да надгражда идеята за спорт в домашни условия. 

Изпълнявайки мисията на БНТ за съхраняване на историческата памет и запазване 
на културните ценности, в съвместен проект със Сдружение „Лудогорие” осъществихме 
документален филм за Националния фолклорен събор. В търсене на непопулярни местни 
обичаи, разширихме териториалния обхват на туристическото предаване „Пътувай с 
БНТ2”. С представяне на новите дестинации, които разработихме, привлякохме още 
зрители към програмата на БНТ2. Като обществена медия, отговорихме на очакванията на 
културната общественост, като реализирахме за новогодишната програма на БНТ2
симфоничен концерт съвместно с Държавна опера Русе. 

Въпреки ограничените финансови възможности, не позволихме компромис с 
качеството на реализираната продукция. Успяхме да освежим декора на предаването 
„Местно време”, очакваме да финализираме и договора за промяна на декора на 
информационния блок „България днес”.

Останахме верни на принципа, че телевизията не е само медия за отразяване на 
каузи, затова ги създавахме. С успех осъществихме кампанията „Правилата са за 
всички”, в която подарихме светлоотразителни жилетки за велосипедистите в Русе. 

НАПРАВЛЕНИЕ „БНТ МУЛТИМЕДИЯ”

Отчетният период съвпада и с първата годишнина от съществуването на „БНТ 
Мултимедия“, времето в което се прави равносметка за нивото на изграденост на екипа и 
на свършената работа. През тази година трябваше да преодолеем първоначалният недостиг 
на компютри и сървъри, което да позволи спокойното развитие на сайтовете на БНТ, като 
в същото време бяха изработени 4 отделни сайта: новият сайт на БНТ, сайтът за зимната 
олимпиада в Сочи, сайтът посветен на изборите за Европейски парламент и този посветен 
на Световното първенство по футбол. За първи път в България доставихме и услугата „кеч-
ъп“ за онлайн стрийминга и разработихме съдържанието на сайта, който да предлага още 
от първата си страница разнообразна информация. Броят на привържениците на Фейсбук 
продължава да расте. Завърши виртуализацията на ИТ услугите в БНТ. Всичко това се 
извършва при спазване на стриктна финансова дисциплина и с помощта на наличния 
персонал на БНТ.

В краят на първата година от съществуването на БНТ Мултимедия дойде времето и 
за разработването на по-мащабни проекти.

СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕТСКИ УЕБ ПОРТАЛ

Като се има предвид, че БНТ е длъжник на детската си аудитория и факта, че 
младото поколение прекарва доста повече време пред компютрите отколкото пред 
телевизорите, беше взето решение да се създаде детски уеб-портал на БНТ. Целта е той да 
бъде лансиран в края на март 2015 г. Според разработената концепция порталът е насочен 
към възрастовата група 3-16 години и залага на забавлението и обучението на децата. Той 
ще е се основава на видео и игри. Видео-предавания, филми и сериали, като начало ще 
бъде осигурено от архива на БНТ. В допълнение ще бъдат разработени и игри. Към 
настоящия момент за реализирането на проекта е извършено следното:
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• Съвместно с дирекция Програма на БНТ1 се работи по подбора, дигитализирането 
и прехвърлянето на предаванията, филмите и сериалите, които ще бъдат качвани на сайта -
става дума за продукция от близо 1000 часа, като целта е поне 1/3 да бъдат подготвени за 
качване в портала към момента на лансирането му;

• Разработени са и 2 игри, като други 2 са осигурени. Създадени са и редица 
картинки за оцветяване и пъзели за свързване на точки, които са насочени към най-
малките;

• Предложено е сътрудничество с БАН за развитието на виртуални кабинети и уроци 
по математика;

• Обсъдени са възможностите за сътрудничество с Асоциацията на родителите и 
програмата „Безопасен интернет“;

• БНТ се включва като медиен партньор и в кампанията „Герои на бъдещето“ 
посветена към засилване на интереса на децата към химията и физиката;

• Обсъдени са възможностите за сътрудничество с департамент „Кино, реклама и 
шоубизнес“ на НБУ, което ще бъде насочено към разработване на уеб-продукции за този 
портал с помощта на стажуващи в БНТ студенти;

• Работи се усилено по създаването на портала и по неговия дизайн;

• Предприемат се и мерки за създаването на интегрирана мобилна апликация и 
апликация за СМАРТ телевизори за портала.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПУСКАНЕ НА МОБИЛНИ 
АПЛИКАЦИИ ЗА ЛАЙВ-СТРИЙМА НА КАНАЛИТЕ НА БНТ - очакваме работата в 
тази насока да приключи в най-кратки срокове, като усилията ни са насочени в посока да 
се предостави продукт, който да е максимално защитен от хакерски атаки и пиратство.

РЕДИЗАЙН НА САЙТА BNT.BG – тази година послужи за една добра основа за 
анализ на това как работи новият сайт на БНТ и какво може да бъде подобрено в него. 
Предвид целта, да бъде създаден мултисайт, т.е. някои от секциите да бъдат разделени в 
отделни сайтове, започна и редизайна на уеб сайта. Първият етап от проекта е пред 
финализиране, като се очаква цялостната промяна в дизайна да приключи до месец юни 
2015 г.

„ПРОМЯНАТА“ – promianata.bnt.bg - екипът на „БНТ Мултимедия“ разработи и 
публикува първият интерактивен мултимедийен уеб документ, посветен на 25 
годишнината от демократичните промени в България. В този за момента единствен по 
рода си в България формат, екипът проследява, чрез текст, снимки и видео, процесите на 
формирането на различните дисидентски движения в България, събитията в световен и във 
вътрешен план, които повлияват за отслабването на комунистическия режим, и които 
водят до падането му на 10.11.1989 г. За целта беше използван богатият видео-архив на 
БНТ, бяха интервюирани участници и свидетели на тези процеси и бяха използвани 
материали от държавните архиви. Уеб документът дава възможност на потребителя сам да 
избира с кой елемент да се запознае най-напред. Създаденият сайт препраща и към серията 
документални филми на БНТ посветени на събитието и събрани в рубриките „В кадър“ и 
„Отворени досиета“.
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„ОТ МРЕЖАТА“ – новата уеб-продукция на екипа от редактори в „БНТ 
Мултимедия“. е засега седмично издание, което събира интересни случки, видеа, снимки и 
коментари споделени от интернет потребителите в социалните мрежи, обикновено 
обединени от някаква тема. Тенденцията е с укрепването на този формат, той да стане 
всекидневен.

„ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ –Пенсионната реформа“ – с оглед обществената роля на 
БНТ, екипът на „БНТ Мултимедия“ започна разработка свързана с предстоящата 
пенсионна реформа в България. Целта е да се съберат различни мнения и да се предоставят 
на нашите потребители максимално широки разяснения за подготвяните промени. Във 
връзка с това, вече установихме първоначални контакти с Министерство на труда и 
социалната политика, без чието съдействие този проект трудно може да бъде осъществен. 
Материалите под формата на статии, схеми и инфографики, ще бъдат публикувани в 
секцията „Обществен дебат“, където „БНТ Мултимедия“ публикува изказвания и мнения 
по различни актуални теми в обществото.

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – видеото, качено в профила на БНТ във Фейсбук с 
изпълнението на Крисия, Хасан и Ибрахим от Детската Евровизия 2014 г. беше гледано от 
близо милион потребители за 48 часа. Това се случи благодарение на кампанията в 
социалната мрежа, изразяваща се в поставянето на подбрани само за Фейсбук снимки, 
видеа и истории от цялата седмица предхождаща денят на конкурса.

Броят на привържениците на БНТ във Фейсбук вече е 50 000, макар и не толкова 
бързо растат и последователите в Туитър и Гугъл+, най-вече заради по-слабата 
популярност на тези мрежи сред българските потребители.

ИТ ИНФРАСТРУКТУРА – предвид факта, че ИТ инфраструктурата на БНТ като 
цяло е доста остаряла и с цел оценяването на реалните нужди от компютри, сървъри, 
свързаности и софтуер, извършва се ИТ одит от външна фирма. Резултатите от този одит 
се очакват до края на месец февруари 2015 г..

CLOUD ТЕХНОЛОГИЯ - в момента лайв-стриймингът на БНТ1, БНТ2 и БНТ HD
се осъществява чрез cdn (content delivery network), базирана на външна облачна платформа. 

Към виртуализираните до момента вътрешни сървъри (Апис и Сиела сървъри; 
Антивирусен сървър; Вътрешният медиа сървър; Външният флаш медиа сървър (старият); 
Сървъра на системата за сервизни заявки; Частният Instant Messaging сървър; Сървърът на 
ТВ Фонда; Два FreeRadius сървъра; Сървърът за Интернет файловете за публикуване в 
сайта на БНТ; FTP сървъра за връзка на AVID с корпоративната мрежа; Сървърът за 
събиране логовете на Cisco устройствата и 10 сървъра защитни стени за различните 
подмрежи) беше прибавен нов файлов сървър за материали за детският сайт на БНТ. Така 
с приключването и трайното установяване на виртуализацията на ИТ услугите, екипът на 
сектор „ИТ и компютърни технологии“ започна работа по преминаването към следващият 
етап, а именно изграждането на частен файлов облак за нуждите на БНТ. Целта на 
въвеждането на тази технология е допълнително да повиши надеждността и да улесни 
управлението на ИТ услугите в БНТ.

Тъй като това е изключително сложна и скъпа задача, търсят се партньори от други 
организации, с помощта на които да бъде разработен проект по линия на Оперативните 
или други европейски програми. Вече са установени първи контакти с представители на 
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Софийския университет „Св. Климент Охридски”, които биха могли да бъдат партньори в 
тази област.

Разработени са и вече се прилагат нови правила за ИТ сигурност, с оглед 
осигуряване на максимална защита на ИТ инфраструктурата на БНТ. Осигурена е и 
високоскоростна  безжична WiFi интернет комуникация в студията на БНТ и AVID 
технологията. Инсталиран е защитен сървър за файлов обмен с технологичните станции в 
студията на БНТ. Това допълнително защити мощностите, участващи в ефирното 
излъчване (знакогенератори, системи за прехвърляне на графики и снимки) от зловредни 
файлове и вируси. Изградена е BACKUP технология на базата на сървър свързан по iSCSI 
технология със SAN устройство за видео и снимковите файлове, които биват публикувани 
в сайтовете на БНТ. Изпробвана и осигурена е възможността за допълнителен стрийминг 
на БНТ (при желание едно предаване може да продължи по-дълго своето студио, като след 
изтичане на ефирното време, стриймингът на предаването продължава в интернет). 
Осигурена беше комуникационна връзка за ТВ кулата, с цел наблюдение на наситеността 
на GPS полето, както и комуникационна връзка за сателитна антена – НРТЦ, с цел 
отдалечено управление от БНТ–Сан Стефано и охранителна дейност.

За отчетния период, бяха създадени и поддържани страници за: Парламентарните 
избори 2014, кампанията на БНТ2 – „Купувам българското”, кампанията на БНТ – „Спри 
детето запази“ и свързаният с нея конкурс за есе по темата. Лансирани бяха и се 
поддържат анкети за предаването „Още от деня“, за „Сто години българско кино“, 
разработен беше отделен модул за гласуване за рубриката „БНТ Park Live“. Отворени бяха 
и се поддържат страници на новите предавания „България от край до край“, „Ръкописът“, 
„Връстниците“ и др. Ре-брандирани бяха страниците на предаванията, които стартираха с 
нова опаковка през есенно-зимния сезон, като „Денят започва“.

ДИРЕКЦИЯ „ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО”
Поради намаленото финансиране на БНТ в последните три години, вкл. и през 

отчетния период, стартирането на нови канали и технологично обновяване на БНТ е 
съществено затруднено. Наличните финансови средства не бяха достатъчни за: обновяване 
на технологията за производство, необходима за паралелно излъчване на програмите на 
БНТ1 в HD и SD резолюция; създаването на художествена програма и натрупването на 
оригинален архив с висока резолюция, което води до удължаване на  преходният период 
на БНТ1 HD; закупуването на HD студийни и монтажни технологии; закупуването на 10-
камерен HD ПТС за висококачествено отразяване на спортни и масови събития; звуковото 
преоборудване; преоборудването на монтажните станции AVID, необходимо за 
включването в производство на закупените преди година нови камери за РТС.

Относно адаптацията на чуждоезични програми (филми, музика и т.н.), за да се 
затвори целият звуков тракт с качествен звук са необходими, освен закупените две 
системи PRO TOOLS, още две такива. Липсата на достатъчно технически ресурс поражда 
сериозен проблем при обработката на филми и чужди музикални концерти за HD канала. 
Необходима е промяна  на  технологията за субтитриране и дублаж на филмите. 

В условията на конкурентна среда, в която БНТ се разпространява в цифровия 
ефир редом с програмите на търговските телевизии и въпреки финансовите 
ограничения постигнахме:
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• Внедряване на модерен HD многоканален излъчвателен комплекс и прилежащата 
му трафик система. Файлово базираните производствени технологии за новини и 
художествени програми са почти изцяло обновени за работа. Нюзрумът на БНТ има 
технологична готовност да започне да произвежда и да архивира цялото си съдържание на 
НD, за да може да осигури бърз преход към БНТ1 HD.

• Преоборудване на Студио 3 в HD формат. За да започне пълноценната 
експлоатация на HD средата е необходимо час по-скоро да се проведе предвиденото 
ъпгрейдване и оборудване с възможности за работа в HD на: останалите студийните 
комплекси; пускането в експлоатация на новите камери за РТС производство; монтажните 
станции AVID производство.

• Обособяване на БНТ HD основно като спортно-музикален канал. По този начин  е
изпълнена частта от концепцията за създаване на спортен канал, чрез който български 
спортни събития, които не са широко популярни, биха били по-гледани в един 
специализиран канал. Националната телевизия държи редица спортни права и с цел 
цялостното им използване, тези предавания постепенно се  отделят в тематичен канал. 

• Вместо дефинираните намерения за стартиране на културен и детски канал, които 
да използват пълноценно  архива на ТВ фонд, стартира детски блок „Милион и две 
усмивки” - в събота и неделя по БНТ1; тече усилена подготовка през 201 5г. да  стартира 
нов детски сайт с предавания от ТВ фонд, чрез интегриране на различни технологични 
платформи и създаване на ново съдържание (мултимедийност).

Дирекция „ТВ Производство”, чрез ефективно планиране на наличните ресурси и 
чрез структурните си звена, обезпечи дейността на БНТ за производство на програмно 
съдържание както следва:

• Осигурено бе производството на собствена телевизионна продукция за програмните 
нужди на дирекциите БНТ1, БНТ2 и „БНТ Свят” за около 40 седмични рубрики. Поради 
всекидневното излъчване на някои от тях седмичните предавания са всъщност над 50. Като 
се добавят ежедневните емисии новини по БНТ2 /12.30;19.30;21.00 ч./ и сутрешният блок 
„Добро утро с БНТ2”, месечно се осигурява ресурс за производството на около 280 
различни по обем, сложност и продължителност предавания. В това число не се включват 
дейностите, свързани с дублажа на игрални, серийни, документални и научнопопулярни 
филми, чужди музикални програми, ОТК на  предаванията, които се осъществяват от 
щатни звукорежисьори. 

• Освен спортните предавания, обемът на програми за НD канала се увеличи със 
собствено производство, обработка на музика и филми и излъчване на спортни състезания.

• Реализирани бяха 80 извънредни предавания и концерти по организаторски 
договори,  включително и традиционните около Коледа и Нова година.

• Отразени бяха значими годишнини, между които 1000 г. от смъртта на цар Самуил, 
официални празници – Съединението и Независимостта на България, както и църковни 
празници.

• БНТ активно участва в кампанията за избор на културна столица на България; 
кампанията на БНТ „Пътуващото лятно кино на БНТ” - три сезона; предаванията 
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посветени на 55-тата годишнина на БНТ: „55 години от нашия живот”, „55 мига от вашият 
живот”, Хепънинг; „Детска Евровизия 2014” и извънредно студио; „Българската Коледа”; 
”Сцена под звездите”, започна подготовката на форматите „Лачените обувки на 
българското кино” и „Ръкописът”. 

• За много кратък срок бяха подготвени и произведени шестте филмови поредици 
„Отворени досиета” - осем броя  „Връстниците”, „Думите на цветовете”; документални 
филми за Живко Колев, 30 г. „Аполония”, „Антигона” - филм портрет на Иван Добчев, два 
филма за EBU -„Хватка Митака” и „Корабче в сърцето”.

• Осигурени бяха технически мощности за филмите „В огледалото” и „Бартер”, в 
резултат на което изразходваните за наемане на техника средства при производството на 
копродукциии и филмови продукции, останаха за БНТ. В тази връзка бе актуализирана и 
„Тарифата за използване на технически мощности и услуги”.

• Осигурени бяха технически мощности за предизборната кампания и заключителния 
ден на парламентарните избори; за отчета на служебният министър-председател Георги 
Близнашки, както и на Президента Росен Плевнелиев; посещенията на външния министър 
на Великобритания, държавния секретар на САЩ и Генералния секретар на НАТО; 
опелото и поклонението пред тленните останки на Президента Желю Желев; за 
предаването „Парк лайф”, включено в лятната схема на „Денят Започва”; за футболни, 
баскетболни и волейболни срещи - от вътрешното и международни първенства и за други 
спортни събития по организаторски договори. 

• Успоредно с процеса на цифровизация на архива, в старите бази от данни се 
поддържа, актуализира и допълва информацията за съдържанието на натрупаните 
филмови, видео, фоно и фото масиви. 

Цифровият масив нарасна на над 95000 файла. На CD са прехвърлени 153 
застрашени от похабяване звукови ленти (общо 6426 минути). Описани са над 150 000 
минути продукция - предавания, новинарски и спортни материали, филми и суров 
неизлъчен материал, стар архив. Въпреки интензивната работата, цифровизацията на 
наличния архив е дълъг  процес, поради големия обем материали.

380 фондови видеокасети с предавания са категоризирани за "Златен фонд", 480 
ефирни касети, 240 работни касети, 20 касети с външни предавания, 120 касети с чужди 
предавания, 184 CD със звукозаписи, 150 DVD със записи на заседания на Народното 
събрание. 

Програмните редакции активно ползват наличните програми за цялостни 
повторения, както и за производство на нови предавания. Особено сериозен ресурс за 
отчетния период отнеха стартиралите нови формати на „55 години БНТ” „55 лица на 
БНТ”, и 100-те български филма. Сериозен проблем е, че голяма част от филмите, 
необходими за проекта „Лачените обувки на българското кино” и предаванията 
необходими за детският сайт са на стари носители (основно BCN-рулони). Поради това е  
необходима спешна подмяна на главите на съответните магнетофони във „Фондова 
апаратна”.  

Все повече нараства необходимостта от работата с архив от различни носители, 
включително и цифровия - за предавания и прехвърлянията на архивни предавания и 



О т ч е т  з а  п е р и О д а  а в г у с т  2 0 1 4  -  я н у а р и  2 0 1 5  г .

54

 

филми за личен архив на автори, актьори  и държавни и обществени институции. 
Ежедневно за справки за клиенти в различните сектори на фонда се преглеждат над 500
компютърни екрана. Предоставени са над 4800 видеоносители; 600 филмови ленти; 1632 
звукозаписни ленти и CD, както и фотоматериали. Необходими  са допълнителни станции 
за бърз преглед в ТВ фонда, за да не се ползват монтажни станции за неспецифични 
дейност.

Трябва да се има предвид, че основната дейност на Тв фонд е категоризиране на 
фонда; създаване на база данни с информация за нейното съдържание и отчет; допълване 
на вече създадената база данни; технически дейности по репетиция, запис и презапис на 
материали; цифровизиране на архива на стари носители; справки за клиенти; контрол на 
ползването на архива и неговото съхранение. Необходим е постоянен продуцентски анализ 
и прецизиране на съществуващия цифров архив, тъй като откакто е пусната в действие 
системата за архивиране всички предавания, произведени от БНТ се пазят, което скоро ще 
доведе до запълване паметта на библиотеката. 

• Изработени са опаковки, шапки, кашове, заготовки  на предаванията: „Референдум” 
- анимирана карта с градовете; тенис-финален турнир на WTA; „Денят на народните 
будители”; „Зелената линейка”; Тематични кашове за "Милион и две усмивки" ; Празнувай 
с БНТ-"55 години БНТ по-силна от времето”; „Сцена под звездите”; „За старата любов до 
край”; „55 Лица от България”; Клип - " Рак на гърдата";  ежеседмично  се обновява 
шапката на „История бг” и „Култура бг”; Опаковка  за НОВИНИ НА БНТ2; "България 
днес"; Графика за декора на студиото във Варна;  „Изберете българското-млечни и 
хранителни продукти" - промоционалени клипове; ежедневно се изготвят графика и 
анимация за Новините и „Добро утро с БНТ2”. 

Дирекция “ТВ Производство”, периодично извършва обстоен производствено-
технически анализ на техниката, необходима за произвеждане на вътрешните рубрики на 
БНТ. Оптимизират се заявените от предаванията мощности. Освободеният ресурс се 
предоставя на произвежданите филмови копродукции. По този начин средствата, които се 
изразходват за наемане на техника, остават в БНТ. Според отчетите, Дирекция „ТВ 
производство” е предоставила технически мощности и архив на външни клиенти на 
стойност 36 000 лв. като ефективни плащания. 

ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Развитието, планирането и поетапното преминаване на БНТ към технология HD 
1080i50 на телевизионния сигнал е една от основните дейности на Дирекция „Техника и 
технологии”. Създадената работна група за развитие към Дирекцията прави проучване на 
новите технологии и работи по методите и възможностите за интегриране на новости в 
наличната технология. Финансовата рамка е едно от ограничителните условия за 
внедряването на повечето от ползваните в световен мащаб новости. Въпреки това БНТ и 
Дирекцията отбелязва напредък в технологичен план и в края на отчетния период 
получените резултати показват ясна промяна.

Стратегически цели поставени на Дирекция „Техника и технологии”:

• Подготовка за обновяване на технологията в АСК5, АСК6,АСК4, АСК1 и ПТС1 за 
работа в основен формат на телевизионния сигнал HD 1080i50.
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• Подготовка за обновяване на технологията в РТВЦ за хибридна работа в SD и HD.
• Изграждане на нова изцяло цифрова сателитна платформа за международен обмен 
на новини и програми в рамките на EBU.
• Предварителна подготовка и планиране на техническото обезпечаване за
олимпийските игри 2016 година. Направени са разчети за необходимото оборудване. 
Особеност на този проект е разликата в кадровата честота от 59,94Hz на телевизионния 
сигнал, който ще се осигурява на място. 

В изпълнение на стратегическите цели е направено следното:

HD1080i50 телевизионен формат в студийните комплекси на БНТ

Извършена е подмяна на видеорежисьорските пултове в АСК. Инсталирани са 
плейаут сървъри с множество канали за плейване на живо на материали. Необходимо е 
доставката на периферия и компоненти за разширение на матрицата. Камерите от АСК1 са 
инсталирани в ПТС-1, с което на този етап се облекчи работата на звеното. Старите 
камери на ПТС-1 работеха в режим 4:3. Четири броя HD знакогенератора са инасталирани 
се ползват в АСК. Предстои закупуването на нови суфльори за АСК3.

Подготовка за стартиране на нов телевизионен канал

Поради финансови ограничения, очакваното стартиране на нов телевизионен канал 
през септември беше отложено за 2015 г. Проектът за нов телевизионен канал е 
финализиран изцяло на ниво необходими компоненти и устройства. Готова е и 
технологичната линия за работата на новия канал. Дирекцията има готовност за 
подновяване на процедурите по закупуване на техническите средства. Очакват се 
провеждане на стъпки по стартиране на процедура по ЗОП за доставка на технологично 
оборудване. Направен е проект за реконструкция на помещения за нова контролна зала за 
нуждите на целия процес по излъчване на 5 и повече канала. 

Подмяна на снимачната техника за производство на телевизионна продукция и 
на монтажа в Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство - Студия
”Екран”  

За намаляването на разходите по наемане на техника за филмопроизводството на 
филмова продукция, закупените два броя снимачни комплекти за работа до 4К формат на 
картината са внедрени в експлоатация и се ползват за обезпечаване на филмовите проекти 
на БНТ. Тези камерни комплекти се използват и за заснемане на материали за промота, 
шапки и др. за каналите на БНТ, с което се подобрява художествената визия на БНТ. 

РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Развитие на  производствената технология Avid

Технологията е обновена с добавяне на нови контролни монитори за работата на 
монтажните комплекси в HD среда. Подменен е изцяло хардуера на монтажните станции, 
работещи в технологията с 64-битови компютри.

Инсталирани са плейаут сървъри за работа на АСК6, АСК5 и АСК3. Новият канал  
също ще бъде обезпечен технологично след ъпгрейда.
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Развитие на  инджест  технология

Разширен е обхвата на записваните програми в инджест апаратната на БНТ. 
Предвидена е система за мониторинг на повече от 20 паралелни канала. Апаратната е 
осигурена с нови монитори за контрол на картината. 

Проект за отразяване на олимпийски игри 2016

Започна планирането на необходимата техника за обезпечаване на олимпийските 
игри през 2016 година в Бразилия. Получена е предварителна информация за повечето от 
параметрите на проекта. Определени са точките за трасета и в момента правим проучване 
на финансовите параметри за изграждането им. Основен проблем за техническата 
технология на БНТ е работата на телевизията в Бразилия при друга кадрова честота. 
Поради факта, че на терен мобилната техническа апаратна трябва да осигурява запис на не 
по-малко от 12 входни сигнала от предлаганите в олимпийският ТВ комплекс програми и 
необходимостта ни за архив и за последващо излъчване след приключване на 
олимпиадата, предвижда се техниката ни да работи в нативната за входните сигнали 
честота. След приключване и транспортиране на техниката до България, в комплекса на 
БНТ ще се извършва последващо конвертиране към 50Hz. Предвиждат се два независими 
канала с различно съдържание доставяни до БНТ София. За формат на звука от
олимпиадата е избран стерео и „Dolby Digital 5.1 звук”. Съдържанието ще се излъчи 
наземно и през кабелните и сателитни оператори, както и през интернет портала на БНТ. 
Ще се инсталират транскодери с моушън компенсация по пътя на сигнала за излъчванията 
на живо.

HD проект за смяна на технологията от SD към HD

Продължава работата на работната група за развитие по проекта за изграждането 
на централизирана система със съсредоточаване на всички мощности в рамките на една 
централна апаратна. Изготвена е спецификация за необходимите компоненти и 
устройства. 

HD проект за смяна на технологията от SD към HD в международна 
апаратна

Контролната система за апаратната е подновена с нови средства за измерване и 
контрол. Монтирани са нови монитори за визуална оценка на картина в HD формат. 
Направено е ново окабеляване на новите компоненти, с отчитане на особеностите на 
технологията и изискванията към персонала. 

Подвижни телевизионни станции

Поради липса на финансиране не беше осъществено подновяване на техниката на 
ПТС-1 през 2014 година. Предстои изпълнението на проект за промяна на ПТС-1 към  HD
телевизионен формат. Предвидена е работата с до 12 камерни канала. Ще се отключи чрез 
лицензия работата на наличната система за повторения на картина и звук за работа в HD.

Промяна на технологията за дублаж

Преоборудвано е Тон студио 2 за работа със системата за звукообработка ProTools.
Изградено е работно място за мишунг в среда ProTools на готовата след дублаж 
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продукция. Звукозаписните  системи за дублаж на филмовите програми и звуковата 
постпродукция позволяват обработка на програми в HD резолюция. Планира се 
допълнително подобряване на климатизацията и вентилацията в апаратните и студията на 
дублажните с цел подобряване на условията на труд. 

Промяна на технологията за субтитриране

Интегрирана е новата система към технологията за субтитриране, с което ще се 
подобри и стане възможна обработката на файлове с HD съдържание. Провежда се 
обучение за работа на персонала. В кратки срокове новата техника ще замени старата 
лентово базирана технология. Закупените и заявени филми и програми се получават на 
безлентови носители или през интернет среда в качество HD.

Възстановяване на фондовия архив и Универсална Апаратна (УА)

Техническата зала за извършване на тази дейност се оборудва с работни места. 
Предстои окабеляване на магнитофоните към матрица за комутация и към модулна 
система за конвертиране на сигналите от SECAM в компонентен SDI 625/50i сигнал. 
Инсталират се следните магнетофонни формати - 1”, U-matic Hi / Lo, BETACAM SP,
DIGIBETA, VHS, DVCpro. Предвижда се изграждане на зала за цифровизиране на 
материали от кинолента на територията на НРТЦ в АСК1 в близост до складовите 
помещения. Ще се закупят на два филмови скенери за лентите на 16мм и на 35мм. 

Телефония

БНТ разшири телефонната централа за връзка и с РТВЦ Благоевград. Очаква се 
намаляване на цената за разговори с центъра. С това отпадна разхода за телефония към 
външни доставчици във градовете Варна, Пловдив, Русе и Благоевград.

Дейности за енергийна ефективност

Проектът за обследване и проектиране на ново разпределително 
електрозахранващо съоръжение на 0,4кВ е в напреднал стадий. Направена е оптимизация 
на захранващите клонове и балансирано разпределение на мощностите. Разработва се 
проект за подмяна на старото оборудване в НРТЦ и централната сграда на „Сан Стефано”
на станциите на средно напрежение 10кВ.

ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ

В съответствие с последователната стратегия на БНТ, през разглеждания отчетен 
период Търговска дирекция концентрира своите усилия основно в следните насоки:

• затвърждаване на подхода към рекламните агенции и директни клиенти, като 
основна цел е тяхното привличане с качество на съдържанието, и не толкова  с високи 
нива на рейтинг;

• изготвяне на стратегии за развитие на алтернативни източници на приходи, 
различни от реклама и спонсорство;

• привличане на спонсори за общественозначими проекти;
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• изграждане на маркетингова стратегия за развитие на най-новият канал на БНТ -
БНТHD, която да разшири възможностите за планиране и излъчване на реклама и 
спонсорство, посредством изготвяне на атрактивни комбинирани рекламни пакети;

• изграждане на дългосрочна и гъвкава ценова политика, позволяваща висока 
запълняемост на рекламното време;

• предоговаряне на финансови условия, свързани със закупуване на чужди 
програмни продукции, във връзка с рестриктивния бюджет на медията;

• търсене на нови партньори за осигуряване на програмни продукти и спортни права;

• изготвяне на нова стратегия, свързана с интернет рекламата, като възможност за 
генериране на допълнителни приходи.

ПРОДАЖБИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Като обществена медия БНТ спазва редица ограничения, свързани с излъчването на 
рекламни форми в своите програми. От търговска гледна точка, националната телевизия 
не може да бъде в конкуренция с агресивната ценова политика на частните медии, 
свързана с големи отстъпки, бонусни излъчвания и компенсации. Поради този факт отдел 
„Продажби и анализи” на дирекция „Търговска” насочи усилията си в следните 
направления:

• да информира своите клиенти за предстоящи проекти и да продължи активно да 
промотира предаванията, които са се наложили вече със своето високо качество на 
съдържание;

• да изготвя атрактивни комбинирани рекламни пакети, свързани както с конкретни 
предавания, така и с определен часови слот;

• да продължи активностите по организиране на срещи с продуценти на 
предаванията, като основната цел е да бъдат информирани клиентите за предстоящи 
проекти;

• да продължи активно да промотира и включва в пакетите за реклама и спонсорство, 
реклама и в интернет сайтовете на БНТ;

• да продължи стартиралите преговори с мобилни оператори за развитие на 
платформите за достъп до мултимедийни услуги. Това ще даде възможност за генериране 
на допълнителни приходи, както от продажба на правата  за излъчване, така и от 
планираните рекламни съобщения.

През отчетния период в програмата на БНТ не присъстваха високорейтингови 
събития, каквито имаше в предходния отчетен период. Въпреки това, усилената работа 
на екипа на отдел „Продажби” продължи в посока привличане на нови клиенти. 

Рейтинговите показатели през този период отчетоха сериозен ръст в слота 18:00 ч. -
19:30 ч. Това се дължи на факта, че предаването „Още от деня” набира все по-голяма 
популярност и висока степен на доверие. Новинарските емисии, които традиционно са 
основен стълб в програмата на БНТ1, продължават да поддържат висок стандарт при 
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създаването на новини и максимална обективност при тяхното отразяване. Тези силни 
страни екипът на отдел „Продажби” извежда на първа линия при преговори с клиенти. 
Добавената стойност от добър имидж и доверие в новинарските ни програми са едни от 
основните фактори, които получават клиентите и рекламните агенции, планирали бюджет 
в БНТ.

През 2014 г. за първи път две медии обединиха усилията си в създаването на един 
изключително успешен проект с много висок обществен отзвук, а именно участието на 
талантливите деца - Крисия, Хасан и Ибрахим в детския песенен конкурс „Евровизия”. 
Въпреки кратките срокове за организация и набиране на финансови средства, усилията на 
екипа на отдел „Продажби” успя да събере необходимите средства посредством 
закупуване на специални пакети от наши клиенти. Всички клиенти, закупили рекламно 
време в Евровизия, бяха напълно удовлетворени от факта, че са инвестирали рекламни 
средства в този проект. 

В разглеждания период, Търговска дирекция продължи своята стратегия за ранна 
продажба на рекламно време за предстоящи събития през 2015 г. Това са спортове, 
традиционно отразявани в програмата на БНТ като Световна купа по ски алпийски 
дисциплини, биатлон, фигурно пързаляне, футболни срещи от турнира Лига Европа, 
квалификационните футболни срещи на Националния отбор по футбол за Евро 2016 и др. 
Един от основните акценти през 2015 г. ще бъде излъчването риалити формата 
„Ръкописът”. Търговска дирекция подготвя своите клиенти още от края на 2014 г. с 
предстоящия му старт, като активно презентира и информира рекламодателите за 
същността на формата. Въпреки че този риалити формат е различен като съдържание от 
високорейтинговите формати излъчвани в частните медии, БНТ като обществено 
ангажирана медия вярва в успеха на формат, който ще провокира таланта и интелекта на 
участниците. Изготвени са специални комбинирани рекламни пакети, които екипът на 
Търговска дирекция презентира директно на своите клиенти. В тези пакети активно се 
включва и интернет рекламата в сайтовете на БНТ.

След значителните промени по отношение на развитие на страницата на БНТ в 
Интернет, екипът на Търговска дирекция стартира активното промотиране на 
възможностите за реклама, както в основната Интернет-страница, така и в 
специализираните уебсайтове - спортен и БНТ онлайн стрийминг. Тази алтернативна 
възможност за реклама се включва в много от комбинираните пакети, които Търговска 
дирекция изготвя за своите клиенти, като очакванията са финансовото изражение да бъде 
отразено в следващия отчетен период.

И през този отчетен период, Търговска дирекция продължи сътрудничеството си с 
различни министерства, които планират рекламни спотове и рубрики по различни 
оперативни програми, свързани с финансиране от Европейския съюз. 

БНТ изключително успешно си партнира и с компании развиващи ТВ пазари. И 
през отчетния период Търговска дирекция разработваше стратегия за 100% запълняемост 
на времето планирано за ТВ Пазар. Проведоха се преговори с всички клиенти, за да се 
намери най-добър вариант за предварителна продажба на база годишно планиране.

Изключително важно е да се отбележи, че маркетинговите активности, насочени 
към популяризиране на новия канал на БНТ – БНТ HD, носят вече своите резултати. След 
активни преговори и презентации, екипът на отдел „Продажби” успя да привлече като 



О т ч е т  з а  п е р и О д а  а в г у с т  2 0 1 4  -  я н у а р и  2 0 1 5  г .

60

 

спонсор една от големите автомобилни компании. Спонсорството е насочено към два 
атрактивни спорта, които набират популярност и зрителски интерес, а именно Формула Е 
и NFL – Американски футбол.

За периода бяха реализирани приходи от продажба на програми на обща стойност 
460 635 лв. (подробна информация за приходите от реклама, спонсори и технически 
услуги се съдържа в отчета за приходите, раздел Дирекция Финасово-стопанска).

ЗАПЪЛНЯЕМОСТ НА РЕКЛАМНО ВРЕМЕ НА БНТ1

Средните нива на запълняемост в рекламното време през отчетния период  
закономерно бележат темп на намаление спрямо предходните шест месеца. Изключително 
важно е да се отбележи, че това намаление се дължи на факта, че клиентите изчерпиха
огромна част от рекламните си бюджети в двете топ събития излъчвани в българския ефир 
през 2014 г, а именно Зимни олимпийски игри в Сочи и Световно първенство по футбол в 
Бразилия през месеците юни-юли. Освен това, месец август традиционно е по-слаб от 
гледна точка на запълняемост в рекламното време, тъй като предаванията не излъчват в 
този период оригиналните си програми, а повторения на най-интересното от завършилия 
телевизионен сезон. Със стартирането на новия телевизионен сезон започна плавно 
покачване в нивата на запълняемост на рекламно време. През следващите три месеца, а
именно септември, октомври и ноември се наблюдаваше раздвижване в постъпилите 
заявки от клиенти, които рекламираха в програмите на БНТ. Основно рекламните 
спотовете са насочени към новинарските емисии и публицистиката на БНТ, тъй като те се 
ползват с най-висока степен на доверие, както от зрителите, така и от рекламодателите. 
Въпреки че централната новинарска емисия на БНТ, както и актуално-публицистичните 
предавания „Референдум” и „Панорама” съвпадат като часови слотове с 
високорейтингови предавания в частните медии, усилията на търговския екип са насочени 
към убеждаване на клиентите колко важно е да се презентира качеството на 
съдържанието, а не само измерването на рейтинг. Настъпилите промени в предаването 
„Още от деня”, повиши както гледаемостта му, така и нивата на запълняемост на рекламно 
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време в този часови слот. Сравнявайки предходни отчетни периоди, като август 2013 г.-
януари 2014 г., не може да не бъде отразен и фактът, че тогава в ефира на БНТ стартира 
излъчването на  първи сезон на изключително амбициозен проект на БНТ - сериалът 
„Четвърта власт” и четвъртият сезон на най-хитовия български сериал „ Под прикритие”. 
Тези два сериала генерираха почти 100% запълняемост в позволеното от ЗРТ рекламно 
време. Този фактор значително повиши запълняемостта на рекламното време в прайм 
тайм на БНТ. 

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПРАВА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЧУЖДИ ФИЛМИ  И 
ПРОГРАМИ

Основна задача  в  работата на отдел „Програмно осигуряване” и през този период 
бе изграждане на цялостна програмна стратегия, чиято основна задача е да отговори на 
очакванията на всеки един зрител.

Запазихме тенденцията за сключване на договори, с гъвкава схема на плащане или 
отлагане на плащанията за 2016 г., при получаване на програмите през 2014 г. и 2015 г. 
Така подсигурихме съдържание за програмните схеми на каналите на БНТ, въпреки 
рестриктивния ни бюджет. 

През периода бяха договорени следните продукти за излъчване в програмите на 
БНТ - 8 игрални филма, 38 минисериала, 10 документални филма и 10 музикални 
програми, един детски анимационен сериал. Общото времетраене на договорените 
програми е 223 комерсиални часа. Освен това от Warner Bros договорихме един 
образователно-развлекателен формат с работно заглавие „ Детето гений”, състоящ се от 10 
едночасови епизода. Успешно показан по Channel 4 UK този образователен формат за 
талантливи деца е продуктът, който ще наложи за пореден път БНТ като телевизия, 
която продуцира съдържание, целящо разширяване на аудиторията на БНТ чрез  
привличане на младите хора, които търсят високо качество, иновации и общуване. 
Ще потърсим партньорство за реализация на формата съвместно  с МЕНСА 
България. Постигнахме  изключително изгодна цена, предвид високите цени, които 
мейджърските студия и по-конкретно Warner Bros изискват, както за филмови пакети, така 
и за лицензиране на формати.

Финализирахме преговорите с италианската обществена телевизия RAI за 
закупуване на пакет игрални филми, както и развлекателно-образователния формат за 
откриване на литературни таланти „Ръкописът”. Кампанията за набиране на материали за 
реализиране на този формат стартира в средата на декември 2014 г.

През отчетния период БНТ участва със свои представители в пазарите на 
телевизионни програми MIPCOM 2014 и Prague Screenings 2014. Там започнаха преговори 
за лицензиране на селектирани програми от няколко големи компании - BBC, BETA
FILM, NBC Universal, MA Media, ORF, 100 % Distribution, France 2, Czeck Televison  и др. 
Част от програмите вече се излъчиха по БНТ. Френският сериал „В сянката на властта“ 
сезон 1 и 2 бе показан през септември и декември 2014 г. и спечели добър зрителски 
интерес, поради своята актуалност. 

Непосредствено след атентата срещу „Шарли Ебдо“ в Париж, БНТ излъчи филма 
„Тежко е да си любимец на глупаци”. Документалният филм  проследява съдебния процес 
предизвикан от ислямската общност във Франция срещу главния редактор на  вестника. 
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От каталога на Чешката обществена телевизия бяха подбрани 60 часа детски 
игрални приказки, анимационни сериали и един игрален сериал, всички те, необходими за 
нуждите на детските пояси в програмите на БНТ.  

Освен лицензирането на програми, бяха извършени и съпътстващи технически и 
митнически процедури за доставка на материалите. Също така бяха уточнени и 
техническите параметри за доставка на програмите във формат HD.

СПОРТНИ ЛИЦЕНЗИ 

Подготовката за излъчване на европейски квалификации по футбол за УЕФА ЕВРО 
2016 с участието на националния отбор на България изискваше сериозна предварителна 
подготовка и съгласуване с всички свързани отдели и редакции относно използването и 
приложението на  графиките и спазване на изискванията на УЕФА по приложението на 
договора.

Въпреки силно ограничения бюджет, но с оглед перспективното планиране на 
програмното съдържание, бяха проведени преговори и сключени договори за придобиване 
на телевизионни права за бъдещи периоди. Това позволи да се договорят гъвкави схеми на 
плащане в дългосрочен план. Участието в дългосрочните договори от една страна ни 
предпазва от високи лицензионни суми, което винаги се случва, когато се купуват отделни 
първенства и от друга, позволява по-добро планиране, както на програмата така и на 
бюджетните средства. Това са договорите, към които БНТ като член на Евровизия се 
присъединява, а именно: с UEG-ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГИМНАСТИКА/ 
художествена и спортна за периода  2017- 2020 г. Пакетът включва общо 10 състезания за 
период от 4 години от 2017 до 2020 г. - 4 състезания по художествена гимнастика и 6 по 
спортна гимнастика; с МЕЖДУНАРОДЕН КЪНКИ СЪЮЗ за отразяване на световни и 
европейски първенства по кънки и фигурно пързаляне за периода 2015-2019 г., Световни 
първенства и Европейски първенства по фигурно пързаляне 2016, 2017 и 2018 г. (3 
сезона).

Основна тежест през отчетния период бе дейността, свързана  с обявената тръжна 
процедура за продажба на медийни права за УЕФА ЕВРО 2016™. БНТ е предавала 
мачовете от европейските първенства от края на 60-те години с едно изключение, през 
2008 г., когато правата бяха закупени от частна медия. За втори път след 2004 г., има 
реална възможност на европейските финали да участва български отбор. Това прави 
обществения интерес по-висок и очакваната аудитория още по-голяма. БНТ вече е 
закупила цикъл квалификационни мачове на българския национален отбор за класиране 
на УЕФА ЕВРО 2016™ и ФИФА СП 2018™, както и за самите първенства ФИФА СП 
2018 ™ и ФИФА СП 2022™, което ще направи логично проследяването от обществената 
телевизия и на двубоите от „Евро-2016”.

С оглед развитието на БНТ HD, особено полезно ще бъде закупуването на права за 
излъчване на мачовете, което ще позволи канала да реализира програмния си лиценз за 
спортно-развлекателно съдържание и да разширява аудитория си.

В подкрепа на гореизложеното са добрите резултати отчетени на вече проведено 
аналогично спортно събитие, а именно Световно първенство по футбол 2014 в Бразилия, 
което потвърждава факта, че международните футболни турнири генерират много висока 
гледаемост. Освен това, спортни събития от подобен ранг допринасят за повишаване 
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имиджа и аудиторния дял на телевизионния канал като цяло и същевременно повлияват 
положително на постигнатите пипълметрични резултати и на останалата излъчвана 
програма. Това ще позволи БНТ да задържи завоюваната в последните години, силна 
позиция в отразяването на националния отбор и значими спортни събития. 

В изпълнение на обществената функция на телевизията да подпомага и 
популяризира масовия спорт сред населението и най-вече сред подрастващите, дълги 
години БНТ беше партньор и излъчваше Национална Баскетболна Лига и националните 
отбори, но в последните три години и половина правата бяха последователно закупени 
чрез ефективно плащане от „Булсатком” и ТВ7. След проведени преговори с БФБ и 
Национална баскетболна лига, се постигнаха договорености за дългосрочно партньорство 
за три последователни сезона 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 - по минимум 53 бр. тв 
предавания, с времетраене 110 мин.; до 32 ежеседмични обзорни предавания (за сезон 
2014/2015 до 20 предавания), включващи мачовете от всеки кръг на редовния сезон от 
Национална баскетболна лига (27) и 4 предавания от елиминациите – четвъртфинал, 
полуфинал и финал.

БНТ придоби също така и  изключителни тв права за излъчване на 40 бр. срещи от 
Национална волейболна лига – „Бачково изворна вода” (мъже и жени) и Купата на 
България – „Бачково изворна вода” (мъже и жени, сезон 2014/15).

МАРКЕТИНГ 

През изтеклия шестмесечен период, БНТ стартира и реализира много проекти, 
празнува юбилей и годишнина, както и попълни програмата с много нови продукции. 
Това създаде отлични възможности за реализиране на редица маркетинг комуникации и 
разширяване на аудиторията на БНТ.

Проектите, върху които беше фокусирана работата на отдел „Маркетинг” за 
периода, бяха:

1. Шоу програми:

- „Детска Евровизия” Малта 2014 на 15.11.2014;

- „Ръкописът” – подготовка за старта на промокампанията на формата;

- „Сцена под звездите’ – новогодишен концерт;

2. Сериали и филми:

- „На границата” – сериал;

- „В сянката на властта” – сериал;

- „Валандер” – сериал;

3. Предавания:

- „България от край до край” – първи сезон през 2014 и втори сезон, стартирал 
януари 2015;
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- „Потребителска кошница” по БНТ2;

5. Кампании:

- „55 години БНТ” – празнуване на юбилей на БНТ на 7.11.2014 година;

- Годишнина - 3 години БНТ2;

- „Пътуващо лятно кино с БНТ1” през август;

Комуникационните канали, които бяха използвани в маркетинговите кампании, са 
партньори, с които БНТ има сключени споразумения за медийни партньорства, както и 
фирми, предоставящи услуги, избрани чрез обществени поръчки. Съчетани бяха както 
стандартна форма на реклама, така и редица нестандартни рекламни активности:

• печатни издания – ежедневници, периодични вестници и списания - публикуване 
на ПР статии, рекламни карета;

• радио реклама – излъчване на аудио клипове;

• интернет реклама – интернет банери, брандиране на начални страници на най-
посещаваните интернет сайтове;

• външна реклама – билбордове в големите градове – София, Варна, Бургас, 
Пловдив;

• развитие, поддържане и администриране на Фейсбук страници на предаванията;

• отпечатване на плакати, брошури и други помощни материали за предаванията, 
сериалите и кампаниите на БНТ.

Всички маркетинг кампании следваха една основна цел – посланието да достигне 
до максимален брой млади и активни хора – целевата аудитория на БНТ. Новият канал в 
разпространението на телевизионната програма – интернет, както и разнообразието на 
устройствата на приемане – мобилни телефони, таблети, преносими компютри, 
задължават работата за популяризиране на БНТ да следва всички нови технологични 
тенденции. Поради тази причина, налагаме нова маркетинг политика, която да повиши 
продажбите на продукцията на БНТ – инвестиране основно в интернет реклама, 
разширяване на присъствието и комуникацията в социалните мрежи, популяризиране на 
онлайн стримийнг излъчването на всички канали на БНТ в интернет – навсякъде, където е 
нашата аудитория.

През последните месеци БНТ претърпя значителни промени по отношение на 
развитието си в Интернет пространството, което се проявява в следните няколко 
направления: 

• специализирани уебсайтове (официален-информативен, спортен, БНТ онлайн 
стрийминг и специализирания сайт, направен за Световното първенство по футбол 2014);

• социални мрежи Фейсбук и Туитър;
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• партньорства с големите Интернет медийни групи (Dir.bg, Вестникарска Група 
България, Мит Прес - сп. Мениджър и www.manager.bg ).

Резултатите, които постигна отдел „Маркетинг”, както и поставените 
цели за 2015 г., могат да бъдат накратко обобщени така:

1. Активно ползване на основния сайт www.bnt.bg за медийни партньорства и 
споразумения за материално подпомагане. Качественото съдържание и навременна 
информация спомогна за сключването на различни споразумения, включително и такива с 
размяна на Интернет реклама с водещи интернет медийни групи, с които реализирахме 
успешна онлайн рекламна кампания за Световното първенство по футбол;

2. Реализиране на ежеседмични онлайн рекламни кампании за различни предавания 
на БНТ в партньорство с други медийни групи – чрез тях успяхме да достигнем до 
младата аудитория – активни потребители в Интернет;

3. Брандирането на множество Фейсбук страници допринесе за еднаква 
идентичност и по-висока разпознаваемост на предавания на БНТ, а активното поддържане 
на крос-връзки между отделните страници допринесе за удовлетворяване нуждите на 
активната интернет аудитория;

4. Разработена беше интересна стратегия за промотиране на една от най-
интересните услуги, предлагани от БНТ в Интернет, а именно: БНТ онлайн стрийминг. На 
база подробен анализ, ще бъдат изготвени индивидуални и комбинирани пакети за 
реклама с цел привличане на допълнителни приходи за БНТ от онлайн реклама и 
съдържание;

5. Проведени бяха сериозни преговори с водещи видео платформи в България и 
света с цел проучване на възможностите за допълнителни доходи от присъствие на БНТ в 
предпочитаните от младите видео платформи.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРСТВА

През отчетния период БНТ реализира редица медийни партньорства, които имаха 
основна цел, както подпомагане на партньорската кампания, така и достигане на 
посланието на БНТ до още по-широка зрителска аудитория. Най-значимите партньорства 
бяха:

Социални партньорства

1. Кампания „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”;

2. УНИЦЕФ – кампания „Защита правата на детето”;

3. УНИЦЕФ – кампания „Ние вярваме в 0”;

4. SOS – кампания „Стани SOS приятел”;

5. WWF – кампания „Проект за опазване на околната среда”;

6. МВР - благотворителни кампании;
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7. Министерство на културата – кампания „Чети с мен”;

8. Столична община – кампании;

9. Фонд за гарантиране на банковите влогове – кампания;

10. Райфайзенбанк – кампания „Избери, за да помогнеш”

Културни събития

1. „КИНОМАНИЯ”;

2. Юбилей на Райна Кабаиванска;

3. Ден на народните будители;

4. Юбилеен концерт „145 години БАН”;

5. Фестивал на свободния театър;

6. Международен фестивал на кукления театър „Златен делфин”;

7. ІV Национален конкурс за пианисти;

8. Литературен фестивал

Спортни събития

1. Световно първенство по художествена гимнастика;

2. Световна купа по художествена гимнастика;

3. Събития от кампанията „София – Европейска столица на спорта”;

4. Професионална боксова лига;

5. Национална баскетболна лига;

6. Световна купа по спортна гимнастика;

7. Европейско първенство по мини футбол;

8. Европейско първенство по кроскънтри;

9. Награди „Спортист на годината”

АВТОРЕКЛАМА

Отдел „Автореклама“ в БНТ за отчетния период излъчи 1 708 бр. авторекламни 
форми на събития, социални кампании, предавания, филми и спорт, които са излъчени в 
БНТ1 19 972 пъти. Анонсите на основните акценти във втората половина на годината -
Предсрочните парламентарни избори 2014, „55 години БНТ” и „Детската Евровизия” са 
излъчени над 4 000 пъти. 



Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Ц И О Н А Л Н А  Т Е Л Е В И З И Я

67
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9. Фонд за гарантиране на банковите влогове – кампания;

10. Райфайзенбанк – кампания „Избери, за да помогнеш”

Културни събития

1. „КИНОМАНИЯ”;

2. Юбилей на Райна Кабаиванска;

3. Ден на народните будители;

4. Юбилеен концерт „145 години БАН”;

5. Фестивал на свободния театър;

6. Международен фестивал на кукления театър „Златен делфин”;

7. ІV Национален конкурс за пианисти;

8. Литературен фестивал
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1. Световно първенство по художествена гимнастика;

2. Световна купа по художествена гимнастика;

3. Събития от кампанията „София – Европейска столица на спорта”;

4. Професионална боксова лига;

5. Национална баскетболна лига;

6. Световна купа по спортна гимнастика;

7. Европейско първенство по мини футбол;

8. Европейско първенство по кроскънтри;

9. Награди „Спортист на годината”

АВТОРЕКЛАМА

Отдел „Автореклама“ в БНТ за отчетния период излъчи 1 708 бр. авторекламни 
форми на събития, социални кампании, предавания, филми и спорт, които са излъчени в 
БНТ1 19 972 пъти. Анонсите на основните акценти във втората половина на годината -
Предсрочните парламентарни избори 2014, „55 години БНТ” и „Детската Евровизия” са 
излъчени над 4 000 пъти. 

 

През месец август 2014 г. телевизията продължи да анонсира акцентите от лятната 
си програмна схема – „Денят започва“, „Денят започва с култура“, „Още от деня“, „По 
света и у нас“, „История.бг“, „Референдум“ и „Панорама“, „В кадър“, „Европа на фокус“, 
„Светът на живо“, "Открито", "На прицел" и „Светът на живо“. Бяха планирани и няколко 
авторекламни кампании на новите проекти на телевизията: „25 години преход - лична 
история“, кастинг за "Здравето отблизо" и „Пътуващо лятно кино с БНТ“, което успя да 
събере над 12 000 души под открито небе в 23 града. Поради огромния интерес, който 
предизвикаха прожекциите на хитови български филми и многобройните покани за 
гостуване, „Пътуващо лятно кино с БНТ1“ се завърна за втори тур из страната в края на 
месеца. В същия период активно се анонсираха и филмите планирани от „Дирекция кино“ 
като основната тежест се падна на френския сериал "В сянката на властта". 

В последните дни на месец август 2014 г. телевизията инициира кампанията "Твоят 
глас е важен" за Парламентарните избори 2014, която имаше за цел: разпознаваемост сред 
аудиторията, налагането на уникален и запомнящ се слоган, съпричастност и насърчаване 
на изборната активност.

През месец септември 2014 г. отделът активно промотира всички промени в 
програмната схема на телевизията – нов/променен час и формат на рейтингови 
предавания, предизборни студия и диспути, пътуващите репортери, „България от край до 
край“, „Гласовете на България“, В кадър: „25 години демокрация“, празниците по случай  
Съединението (6 септември) и Независимостта  на България (22 септември) и др. Със 
старта на новия телевизионен сезон телевизията продължи да анонсира и акцентите от 
програмната схема, изцяло подчинена на предстоящите избори. В същия период се 
върнаха в ефир утвърдени предавания като „Бразди“, „Иде нашенската музика“, „Вяра и 
общество“, „Европа на фокус“, „Зелената линейка“, „Нощни птици“, „Животът е вкусен“ и 
„Бързо, лесно вкусно“, като някои от тях се появиха с нов формат и име: „Здравето 
отблизо“.

През месец септември и октомври 2014 г. обществената телевизия активно 
промотира предсрочните парламентарни избори за Народно събрание, предизборните 
кампании на политическите партии и в последствие вълненията около първият работен 
ден на новото Народно събрание, преговорите за съставяне на новото правителство. В 
месеца на изборите, БНТ1 отрази и активно анонсира всичките промени в програмната 
схема на телевизията – нов/променен час и формат на рейтингови предавания, 
предизборни студия и диспути, пътуващите репортери, „България от край до край“, 
„Гласовете на България“, „В кадър”, „25 години демокрация“, изслушването на 
Кристалина Георгиева, празниците по случай 1000 г. от смъртта на цар Самуил и др. 

През месец ноември отдел „Автореклама“ активно промотира, както предстоящия 
55-годишен юбилей на БНТ и финалите на Детската Евровизия в Малта, така и няколко 
авторекламни кампании на новите проекти на телевизията: „Авторско документално 
кино“, „Отворени досиета“, както и „100 години – Българско кино”. В месеца на 
честванията отделът продължи да анонсира и акцентите от програмната схема, както и 
утвърдените предавания в ефира на телевизията.

През месец декември обществената медия активно промотира акцентите от 
коледната и новогодишната програма на БНТ1, БНТ2 и БНТ HD, предстоящите финални 
серии на сериалите: „На границата” и „В сянката на властта”, както и стартиращите в 
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началото на януари хитови сериали: „Викингите” и „Страх да обичаш”, така и текущите 
проекти на телевизията.

В периода август 2014 г. – януари 2015 г. спортните събития по БНТ 1 и БНТ 
HD активно бяха промотирани, като по-важните акценти бяха:

Август: Младежките олимпийски игри в Нанджин, срещите на националните отбор 
по баскетбол и волейбол (мъже), Световната купа по художествена гимнастика, гребане и 
мотокрос по БНТ HD, както и Формула 1 за БНТ 2, предстоящите квалификационни 
срещи за Лига Европа.

Септември: Европейските квалификации по футбол, Световното първенство по 
художествена гимнастика, срещите на Националния отбор по баскетбол (мъже), 
световната купа по мотокрос по БНТ HD и Формула 1 за БНТ, държавно първенство по 
тенис по БНТ2 и БНТ Свят.

Октомври: Европейските квалификации по футбол, стартовете от Световната купа 
по ски алпийски дисциплини, купата на Шампионките (тенис), срещите на Националната 
Баскетболна Лига, Формула 1 за БНТ 2 и срещите от Лига Европа, както и тиражите на 
Българския Спортен Тотализатор. В същия период най-популярният спорт в САЩ –
американският футбол – влезна в ефира на Българската национална телевизия.

Ноември: Европейските квалификации по футбол, стартовете от Световната купа 
по ски алпийски дисциплини, стартовете от биатлона, срещите на Националната 
Баскетболна Лига, Формула 1 и Формула Е за БНТ 2 и БНТ HD, Лига Европа, фугурно 
пързаляне, финалите от Европейското първенство по минифутбол и Националната 
футболна лига (САЩ) по БНТ HD, както и тиражите на Българския Спортен Тотализатор.

Декември: Годишният спортен обзор и Спортист на годината, стартовете от 
Световната купа по ски алпийски дисциплини, стартовете от биатлона, срещите на 
Националната Баскетболна Лига, бокс, карате, конен спорт, тенис, фигурно пързаляне, 
Световната купа по сноуборд, срещите от Лига Европа, Европейското по крос, Нощта на 
скоковете, Националната футболна лига (САЩ) по БНТ HD.

Януари:  Световното първенство – сноуборд с участието на Александра Жекова, 
стартовете от Световната купа - ски алпийски дисциплини, стартовете от Световната купа 
- биатлона, срещите на Националната Баскетболна Лига, Европейското първенство -
фигурно пързаляне, Нощта на скоковете, Националната футболна лига (САЩ) по БНТ 
HD. В същия период бяха активно промотирани и тиражите на Българският Спортен 
Тотализатор.

В периода август 2014 г. – януари 2015 г. активно се анонсираха, както игралните и 
документални филми планирани от „Дирекция кино“, така и новите проекти на БНТ: „100
години БГ кино“, „Отворени досиета“ и „25 години преход - лична история“, като 
основният акцент бяха заглавията на българските автори: „Коравите старчета“, „Хъшове“, 
„11 метра към морето“, „Булеварден роман“, „В името на спорта“, „Капитализъм по 
български“, „Град на мечти“, „Да бъдеш напълно честен“, „Златното сърце на София“, „И 
България е една голяма грешка“, „Лорд Бънди от София“, „Сезонът на канарчетата“, „3 х 
8000 метра“, „Емигрантски дневници“, „Вапцаров – 5 разказа за 1 разтрел“, „Големите 
надежди“, „Една студена Кока Кола“, „Защита на 200 год.“, „И Аполония пътува“, 
„Лавина“, поредицата „Отворени досиета“, рубриката „В кадър“; сериалите: „Дискавъри: 
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Светът на бъдещето“, „Неразделни“, „Дъждовен мирис над балканите“, „В сянката на 
властта“, „Викингите“, „Страх да обичаш” и „На границата“. програмният слот – Кино 
Коледа; концертите: One Ballad Night Symphony, Ансамбъл Чинари – Траките, Българска 
музика по Коледа, Виенската филхармония, Международните музикални награди, 
„Коледни звезди”, в НДК – „Духът на Франция”, на Софийската опера и балет и „Сцена 
под звездите”. В края на периода БНТ1 бе единствената телевизия, която излъчи 
документалния филм за редакцията на френския сатиричен седмичник „Шарли Ебдо“ -
„Тежко е да си любимец на глупаци“.

В периода август 2014 – януари 2015 се планираха и излъчиха и редица клипове,
изцяло в духа на обществения ангажимент на БНТ: „София диша“, „Сцена на вековете -
Царевец“, „БНР“, „Природни науки“, „Опера в парка“, „Донорство“, „Пазете горите от 
пожари“, „Безопастност при лов“, „Тържествата на Шипка“, БНР - Любими песни на 
България“, „БНР - BG ROCK SYMPHONY“, „ВВС - празник войски“, „Донорство“, 
„Пазете горите от пожари“, „Безопастност при лов“, „Допиши историята на РЕКИТЕ“, 
„Кариера.БГ“, „Конкурс - Валя Крушкина“, „Музикален театър“, „Награди софийска 
община“, „Нощ на музеите и галериите“, „Операта - Дон Карлос“, „Панаир на куклите“, 
„Спешъл олимпикс“, „Списание 1 - Dance Week“, „Сцена на кръстопът“, „Фестивал 
ФАСАДА“, „Фестивал на анимационния филм“, „Филхармония - Сподели музиката“, 
„Централна избирателна комисия“, „Чети с мен“, „Джаз в Банско“, „Фестивал за поп и рок 
музика“, „Прозрачност без граници“, „УНИЦЕФ“, „Фестивал – Златната роза“, „Фестивал 
за свободен театър“, „Златен делфин“, „Българската коледа“, „25 год. Свободна България“, 
„SOS - Детски селища“, „UEFA – Респект“, „Златен ритон“, „Изплащане на влогове от 
КТБ“, „Каритас - стари и болни хора“, „Кмет на годината“, „Концерт на Свободата“, 
„МВР - пътни произшествия“, „Мистър и Мисис Икономика“, „Моември“, „Небесна 
нота“, „Онкоболните“, фестивал за студентско кино - „Ранно пиле“, „Софийска опера и 
балет“, инициативата – украси София на столична община, фестивала на планинарския 
филм в Банско, „Човек на годината“ и инициативата – „Украси София“ на столична 
община.

През този период бяха планирани и излъчени анонси за стартиращи предавания по 
БНТ2 (3 годишнината на БНТ2, „Добро утро с БНТ2“, „Купувам българското“, „Местно 
време“, „Надиграй ме“, „Връстниците по БНТ2“, „Време за губене“, „Потребителска 
кошница“, „Рецепта за култура“, „Флашмоб – БНТ 2“) и по БНТ HD („Спорт Америка“ и 
„Извън играта“).

В периода август 2014 г. – януари 2015 г. БНТ продължи да произвежда, планира и 
излъчва автореклама за програма, която да носи добавена стойност извън измеренията на 
рейтингите, да предоставя съдържание, както и да създава услуги за по-малки общности, 
които имат специфични нужди, както и да отговори на интереса на всеки потребител. 
Националната телевизия продължи да усъвършенства възможностите си за бърза реакция 
и организиране на извънредни информационно-аналитични предавания на живо, докато 
събитието се случва, като последният пример са събитията около атентатите в Париж и 
последвалият го „Марш на солидарността“.
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ГЛЕДАEМОСТ 

Анализът на програмите на БНТ през отчетния период показва повишен зрителски 
интерес към ключовите предавания от програмната схема, в сравнение с миналогодишни 
релевантни периоди. Значим фактор в телевизионния ефир продължиха да бъдат 
новинарските емисии на БНТ1, публицистичните предавания „Панорама” и 
„Референдум”, скорост набра и актуалното предаване „Още от деня” и „Денят започва”.

През изследвания период станахме свидетели на значителния ръст на времевия 
слот от 18:00 - 19:15, където са позиционирани вечерните новини и коментарното 
предаване “Още от деня”.

Повторенията на формата “Най-хубавите години от нашия живот” се оказаха 
изключително успешни и спомогнаха за задържане на рейтинга в слота 21:00 – 22:00 часа 
през делничен ден такъв, какъвто е бил постигнат през миналогодишния месец август, 
когато са излъчвани спортни събития, които липсват за август 2014. Постигнатите 
резултати от повторенията на развлекателния формат са, както следва: 

Поредицата „България от край до край” постигна много успешни резултати за 
слота си на излъчване, като се наблюдава тенденция на нарастване на аудиторията за 
всяко следващо предаване. Очевидно, форматът е с потенциал за по-високи постижения и 
това е причината БНТ да стартира втори сезон на предаването през януари 2015 г.

Източник: GARB

Rating % Rating '000 Share Rating % Rating '000 Share

По света и у нас в 18 часа 1,9 135 8,9 1,4 44 7,8
Още от деня 0,9 64 4,0 0,6 19 3,2

По света и у нас в 18 часа 3,0 210 13,3 1,9 60 10,6
Още от деня 3,1 214 11,0 2 64 8,8

Период: 1 Авг 2013 - 31 Яну 2014

Период: 1 Авг 2014 - 22 Яну 2015

25-54Общо
Предаване

Период: 1 - 31 Авг 2014
Източник: ГАРБ
Предаване: Най-хубавите години от нашия живот

Общо 25-54 Общо 25-54 Общо 25-54
04.8.2014 г. пон 20:54:00 22:00:00 2,7 2,0 189 64 9,0 7,2
06.8.2014 г. сря 20:57:00 21:58:00 2,6 2,1 183 66 8,9 7,3
11.8.2014 г. пон 20:58:00 21:59:00 2,3 1,3 160 40 8,2 5,2
13.8.2014 г. сря 20:58:00 21:57:00 2,3 1,6 160 49 7,6 5,9
18.8.2014 г. пон 20:56:00 21:57:00 2,7 1,9 185 60 8,8 7,0
20.8.2014 г. сря 21:00:00 21:56:00 2,5 1,5 172 46 8,3 5,6
25.8.2014 г. пон 21:00:00 21:57:00 2,8 2,2 192 68 8,9 7,9

2,6 1,8 177 56 8,5 6,6Средно за всички излъчвания: 

Дата Ден От
Rating '000 Share

До
Rating %
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Новият формат на предаването на Ути Бъчваров – „Животът е вкусен“, постига 
добри резултати през изследвания период и показва тенденция за увеличение на 
аудиторията си с всяко следващо излъчване. 

Излъченият на 15.11.2014 г. конкурс за детска песен "Детска Евровизия" постигна 
голям успех и постави БНТ1 на лидерска позиция за слота.

Период: 10 Септември - 05 Ноември 2014
Източник: GARB
Предаване: България от край до край

Rating % Rating '000 Share Rating % Rating '000 Share
BNT 1 10.9.2014 Wednesday 22:00:00 22:25:00 1,9 134 6,1 1,3 42 4,5
BNT 1 24.9.2014 Wednesday 22:01:00 22:26:00 1,5 105 4,9 1,1 35 3,8
BNT 1 01.10.2014 Wednesday 22:05:00 22:32:00 1,0 66 2,9 0,6 20 2,0
BNT 1 08.10.2014 Wednesday 21:59:00 22:28:00 1,4 101 5,1 1,2 36 4,3
BNT 1 15.10.2014 Wednesday 22:14:00 22:43:00 1,5 106 5,7 1,2 39 4,8
BNT 1 22.10.2014 Wednesday 22:00:00 22:27:00 2,0 140 6,2 1,9 61 6,2
BNT 1 29.10.2014 Wednesday 22:09:00 22:39:00 2,0 141 6,8 1,6 51 5,4
BNT 1 05.11.2014 Wednesday 21:58:00 22:27:00 2,5 174 8,1 2,3 73 8,0

22:03:00 22:31:00 1,7 121 5,8 1,4 45 4,9
22:03:00 22:31:00 0,8 53 2,5 0,6 19 2,0

*Средни стойности за всички дни сряда от релевантните седмици в 2013 година  

Общо 25-54

Средно за всички излъчвания:
Средно за релевантен минал период*:

CHANNEL DATE DAY FROM TO

Период: 27 Септември - 27 Декември 2014
Източник: GARB
Предаване: Животът е вкусен

Rating % Rating '000 Share Rating % Rating '000 Share
BNT 1 27.9.2014 Saturday 18:00:00 18:55:00 1,2 83 5,0 0,9 30 4,2
BNT 1 04.10.2014 Saturday 17:59:00 18:55:00 1,4 96 6,3 0,8 24 3,6
BNT 1 11.10.2014 Saturday 18:00:00 18:57:00 1,2 83 7,7 0,9 28 6,1
BNT 1 18.10.2014 Saturday 18:00:00 18:58:00 1,7 120 7,8 1,2 38 6,0
BNT 1 25.10.2014 Saturday 18:00:00 18:55:00 3,1 213 10,9 2,3 73 8,7
BNT 1 01.11.2014 Saturday 15:43:00 16:39:00 1,5 102 7,6 1,0 32 5,4
BNT 1 08.11.2014 Saturday 18:01:00 18:59:00 2,2 155 8,2 1,6 50 6,8
BNT 1 15.11.2014 Saturday 18:00:00 18:58:00 3,0 209 10,3 2,2 68 8,5
BNT 1 22.11.2014 Saturday 18:00:00 18:57:00 3,2 226 11,0 2,1 65 8,4
BNT 1 29.11.2014 Saturday 18:03:00 19:00:00 3,4 239 10,9 2,5 80 9,2
BNT 1 06.12.2014 Saturday 18:04:00 19:01:00 3,0 207 10,5 1,7 53 6,7
BNT 1 13.12.2014 Saturday 18:01:00 18:58:00 3,5 243 11,7 2,6 81 9,8
BNT 1 20.12.2014 Saturday 18:02:00 19:00:00 3,5 244 11,5 2,5 79 9,9
BNT 1 27.12.2014 Saturday 18:00:00 18:57:00 2,1 149 6,8 1,6 50 5,4

25-54
CHANNEL DATE DAY FROM TO

Общо
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„Сцена под звездите” за поредна година постави БНТ1 на водеща позиция в 
ефира в часовия пояс между 00:00 и 01:09 часа. Средно 612 хиляди са празнували пред 
екрана с концерта от площад „Княз Александър І”. Постигнатият рейтинг е 8.8%, с което 
предаването на БНТ 1 води пред следващите в класацията конкурентни телевизии, които 
постигат съответно – 7.0% (бТВ) и 2.8% (Нова). 

Според пипълметричните данни на ГАРБ концертите в празничната програма на 
БНТ също са привлекли силен зрителски интерес – „Българската Коледа” – 5.3%, шоу 
спектакълът на дует „Ритон” - „Пътят към твоето сърце” – 4.0%,  „Коледни звезди” –
3.0%. Сред най-гледаните програми са и концертите на българските изпълнители Кичка 
Бодурова и Николина Чакърдъкова.

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА“

Анализът на финансовата дейност на БНТ, свързан с правилното планиране на 
бюджетните средства, тяхното ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване при 
стриктно спазване на финансовата дисциплина, е базата, върху която се градят 
управленските решения в националната телевизия за периода от 01.08.2014 г. до 
31.01.2015 г.

Със Закона за бюджета на Република България за 2014 година, на БНТ беше
определена субсидия в размер на 65 147 000 лева, от които 8 100 000 лева  по чл.70 ал. 4, т.
2 от Закона за радио и телевизия. 

С Постановлението за изпълнение на държавния бюджет - № 3/15.01.2014 г. на 
БНТ е утвърден норматив за час програма за подготовка, създаване и разпространение на 

Период: 15 Ное 2014
Източник: GARB
Слот: 20:00 - 22:30

Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени
TOTAL 35,7 33,1 33,1 38,2 2 485 1 041 1 116 1 369 100 100 100 100
BNT 1 13,8 11,9 12,7 14,8 957 375 427 530 38,5 36,0 38,2 38,7
bTV 8,2 7,0 6,5 9,8 572 219 221 351 23,0 21,0 19,8 25,7
Nova 4,4 5,6 4,1 4,6 305 177 140 166 12,3 17,1 12,5 12,1
TV 7 0,4 0,5 0,3 0,5 29 15 10 19 1,2 1,4 0,9 1,4
BNT HD 0,4 0,3 0,1 0,7 29 9 5 25 1,2 0,9 0,4 1,8
OTHER 8,5 7,8 9,3 7,8 592 245 314 278 23,8 23,6 28,1 20,3

CHANNEL
Rtg % Rtg'000 Share

Период: 31 Дек 2014
Източник: GARB
Времеви интервал: 00:00 - 01:09 (Сцена под звездите)

Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени
TOTAL 26,5 25,5 26,6 26,3 1 840 797 897 943 100 100 100 100
BNT 1 8,8 8,3 9,1 8,6 612 260 305 306 33,2 32,7 34,0 32,5
bTV 7,0 6,6 6,7 7,3 488 205 225 263 26,5 25,8 25,0 27,9
Nova 2,8 2,9 2,3 3,2 193 92 78 115 10,5 11,5 8,7 12,2
TV 7 0,3 0,5 0,5 0,1 22 15 17 5 1,2 1,8 1,9 0,5
OTHER 7,6 7,2 8,1 7,1 526 225 272 254 28,6 28,2 30,3 26,9

Канал
Rtg % Rtg'000 Share
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„Сцена под звездите” за поредна година постави БНТ1 на водеща позиция в 
ефира в часовия пояс между 00:00 и 01:09 часа. Средно 612 хиляди са празнували пред 
екрана с концерта от площад „Княз Александър І”. Постигнатият рейтинг е 8.8%, с което 
предаването на БНТ 1 води пред следващите в класацията конкурентни телевизии, които 
постигат съответно – 7.0% (бТВ) и 2.8% (Нова). 

Според пипълметричните данни на ГАРБ концертите в празничната програма на 
БНТ също са привлекли силен зрителски интерес – „Българската Коледа” – 5.3%, шоу 
спектакълът на дует „Ритон” - „Пътят към твоето сърце” – 4.0%,  „Коледни звезди” –
3.0%. Сред най-гледаните програми са и концертите на българските изпълнители Кичка 
Бодурова и Николина Чакърдъкова.

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА“

Анализът на финансовата дейност на БНТ, свързан с правилното планиране на 
бюджетните средства, тяхното ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване при 
стриктно спазване на финансовата дисциплина, е базата, върху която се градят 
управленските решения в националната телевизия за периода от 01.08.2014 г. до 
31.01.2015 г.

Със Закона за бюджета на Република България за 2014 година, на БНТ беше
определена субсидия в размер на 65 147 000 лева, от които 8 100 000 лева  по чл.70 ал. 4, т.
2 от Закона за радио и телевизия. 

С Постановлението за изпълнение на държавния бюджет - № 3/15.01.2014 г. на 
БНТ е утвърден норматив за час програма за подготовка, създаване и разпространение на 

Период: 15 Ное 2014
Източник: GARB
Слот: 20:00 - 22:30

Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени
TOTAL 35,7 33,1 33,1 38,2 2 485 1 041 1 116 1 369 100 100 100 100
BNT 1 13,8 11,9 12,7 14,8 957 375 427 530 38,5 36,0 38,2 38,7
bTV 8,2 7,0 6,5 9,8 572 219 221 351 23,0 21,0 19,8 25,7
Nova 4,4 5,6 4,1 4,6 305 177 140 166 12,3 17,1 12,5 12,1
TV 7 0,4 0,5 0,3 0,5 29 15 10 19 1,2 1,4 0,9 1,4
BNT HD 0,4 0,3 0,1 0,7 29 9 5 25 1,2 0,9 0,4 1,8
OTHER 8,5 7,8 9,3 7,8 592 245 314 278 23,8 23,6 28,1 20,3

CHANNEL
Rtg % Rtg'000 Share

Период: 31 Дек 2014
Източник: GARB
Времеви интервал: 00:00 - 01:09 (Сцена под звездите)

Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени Общо 25-54 Мъже Жени
TOTAL 26,5 25,5 26,6 26,3 1 840 797 897 943 100 100 100 100
BNT 1 8,8 8,3 9,1 8,6 612 260 305 306 33,2 32,7 34,0 32,5
bTV 7,0 6,6 6,7 7,3 488 205 225 263 26,5 25,8 25,0 27,9
Nova 2,8 2,9 2,3 3,2 193 92 78 115 10,5 11,5 8,7 12,2
TV 7 0,3 0,5 0,5 0,1 22 15 17 5 1,2 1,8 1,9 0,5
OTHER 7,6 7,2 8,1 7,1 526 225 272 254 28,6 28,2 30,3 26,9

Канал
Rtg % Rtg'000 Share

 

национални и регионални програми в размер на 1 628 лева, за общ обем  от 35 040 часа 
програма, включваща:

• “БНТ1”  – 8 760 часа /24 часа на ден/; 
• „БНТ Свят”  - 8 760 часа  /24 часа на ден/; 
• БНТ HD – 8 760 часа /до достигане 24 часа на ден/;
• „БНТ2” – 8 760 часа /24 часа на ден/

По отчетни данни за 2014 г., часовете излъчена програма са в общ размер на 34 190 
часа, както следва:

• “БНТ1”  – 8 760 часа; 
• „БНТ Свят”  - 8 760 часа; 
• БНТ HD – 7 910 часа;
• „БНТ2” – 8 760 часа.

През отчетния период БНТ е изготвила и представила в Министерство на 
финансите бюджетната си прогноза за периода 2015 – 2017 години и проекта на бюджет 
за 2015 г.

В първоначално предложения проект на бюджет за 2015 г., БНТ е поискала 
държавна субсидия в размер на 95 000,0 хил.лв., като същата бе съобразена с програмните 
ангажименти на БНТ за периода, както и с необходимостта за технологично обновление на 
медията.

Така предложените бюджетни параметри от БНТ за 2015 г. бяха върнати с писмо на 
министъра на финансите, с цел съобразяване с параметрите на макрорамката на Бюджет 
2015 г. 

В съответствие с Решение № 19 от 16 януари на Министерски съвет за бюджетната 
процедура за 2015 г. и с бюджетни показатели, одобрени съгласно РМС № 215/2014 г., 
БНТ разработи проектобюджет за 2015 г. в контекста на бюджетните ограничения, 
оптимизирайки разходната част на бюджета и прогнозирайки максимален размер на 
изпълнение на собствените приходи.

Съобразно горецитираните параметри, в проекта на бюджет за 2015 г. бе 
предвидена обща субсидия в размер на 65 147,0 хил. лв., в т.ч.: 57 047,0 хил. лв. за 
излъчване на телевизионна програма и 8 100,0 хил. лв. целеви средства за дълготрайни 
активи в изпълнение на чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията.

В Проектобюджета на БНТ за 2015 г. са заложени разходи свързани с подготовката, 
производството и излъчването на:

• телевизионна програма – „БНТ1” – основна национална политематична програма 
(24 часа);

• телевизионна програма - „БНТ2” – политематична програма с акцент на регионално 
и национално новинарско съдържание (24 часа);
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• телевизионна програма - „БНТ HD“ – специализирана спортно-развлекателена 
програма (24 часа);

• телевизионна програма - „БНТ Свят“ – политематична програма, чиято програма се 
разпространява чрез сателит за българите в чужбина (24 часа).

С разчетените разходи за дейности на БНТ като обществен доставчик на медийни 
услуги се предоставят възможности за изпълнението на основните цели на програмите на 
националната телевизия – да осигурява новинарска, публицистична, документална и 
развлекателна продукция, да осигурява достъп до националните и световни културни 
ценности и популяризира научните и технически постижения чрез излъчването на 
български и чужди образователни програми, да насърчава националното 
филмопроизводство в съответствие с чл. 71, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, да 
разпространява предавания за живеещите в чужбина българи с цел запазване на 
българските традиции и духа на национално достойнство и самочувствие. В проекта на 
бюджет за 2015 г. БНТ е заложила параметри, съобразени със законовите ни ангажименти 
и необходимото техническо и технологично обновление на медията.

В предложения за съгласуване законопроект за Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. е предвидена обща субсидия в размер на 65 147,0 хил. лв., в
т.ч.: 57 047,0 хил.лв. за подготовка, създаване и разпространение на телевизионна 
програма и 8 100,0 хил.лв. целеви средства за дълготрайни активи в изпълнение на чл. 70, 
ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията. БНТ е съгласувала така предложения 
проект със следната бележка: 

„При така определения размера на субсидия, БНТ ще бъде изправена пред сериозни 
затруднения за изпълнение на функциите си на обществен оператор, както и за 
изпълнение приоритетите, заложени в Национална програма „Цифрова България 2015”, 
а именно: Приоритет № 2 - „Въвеждане на наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване в Република България”.

Към настоящия момент, БНТ разполага с пълния капацитет на обществения 
мултиплекс, с изключение на незначително малка (поради технологичните потребности) 
част от него, предназначена за програмите на БНР. Това предполага осигуряване на 
допълнителен финансов ресурс за създаване на нови програми на БНТ с цел използване на 
пълния капацитет на мултиплекса и превръщането на БНТ в мултиканална и 
мултимедийна платформа, каквато е практиката на обществените телевизии.  В тази връзка 
БНТ следва да обнови технически и технологично производствения си цикъл, така че 
обществените телевизионни програми да предложат качество не само в съдържателен 
аспект, но и с високи технически показатели на картина и звук. БНТ има ангажимент да 
предложи допълнителни услуги в цифрова среда, предназначени за лица в неравностойно 
положение, които са част от обществената й мисия.

Разчетените средства в бюджета на БНТ за 2015 г. за издръжка и обезпечаване на 
телевизионното производство са под критичния минимум, с който БНТ може да реализира 
обществените си функции. По данни на EBU от 2014 г. (на база анализ на параметрите 
през 2012 и 2013 г.) финансирането на БНТ е едно от най-ниските в Европа - 39.41
хил.евро. Тази информация е още по-притеснителна, като се вземе предвид намалението 
на субсидията на БНТ през 2014 г., спрямо тази от 2012 и 2013 г.
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• телевизионна програма - „БНТ HD“ – специализирана спортно-развлекателена 
програма (24 часа);

• телевизионна програма - „БНТ Свят“ – политематична програма, чиято програма се 
разпространява чрез сателит за българите в чужбина (24 часа).

С разчетените разходи за дейности на БНТ като обществен доставчик на медийни 
услуги се предоставят възможности за изпълнението на основните цели на програмите на 
националната телевизия – да осигурява новинарска, публицистична, документална и 
развлекателна продукция, да осигурява достъп до националните и световни културни 
ценности и популяризира научните и технически постижения чрез излъчването на 
български и чужди образователни програми, да насърчава националното 
филмопроизводство в съответствие с чл. 71, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, да 
разпространява предавания за живеещите в чужбина българи с цел запазване на 
българските традиции и духа на национално достойнство и самочувствие. В проекта на 
бюджет за 2015 г. БНТ е заложила параметри, съобразени със законовите ни ангажименти 
и необходимото техническо и технологично обновление на медията.

В предложения за съгласуване законопроект за Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. е предвидена обща субсидия в размер на 65 147,0 хил. лв., в
т.ч.: 57 047,0 хил.лв. за подготовка, създаване и разпространение на телевизионна 
програма и 8 100,0 хил.лв. целеви средства за дълготрайни активи в изпълнение на чл. 70, 
ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията. БНТ е съгласувала така предложения 
проект със следната бележка: 

„При така определения размера на субсидия, БНТ ще бъде изправена пред сериозни 
затруднения за изпълнение на функциите си на обществен оператор, както и за 
изпълнение приоритетите, заложени в Национална програма „Цифрова България 2015”, 
а именно: Приоритет № 2 - „Въвеждане на наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване в Република България”.

Към настоящия момент, БНТ разполага с пълния капацитет на обществения 
мултиплекс, с изключение на незначително малка (поради технологичните потребности) 
част от него, предназначена за програмите на БНР. Това предполага осигуряване на 
допълнителен финансов ресурс за създаване на нови програми на БНТ с цел използване на 
пълния капацитет на мултиплекса и превръщането на БНТ в мултиканална и 
мултимедийна платформа, каквато е практиката на обществените телевизии.  В тази връзка 
БНТ следва да обнови технически и технологично производствения си цикъл, така че 
обществените телевизионни програми да предложат качество не само в съдържателен 
аспект, но и с високи технически показатели на картина и звук. БНТ има ангажимент да 
предложи допълнителни услуги в цифрова среда, предназначени за лица в неравностойно 
положение, които са част от обществената й мисия.

Разчетените средства в бюджета на БНТ за 2015 г. за издръжка и обезпечаване на 
телевизионното производство са под критичния минимум, с който БНТ може да реализира 
обществените си функции. По данни на EBU от 2014 г. (на база анализ на параметрите 
през 2012 и 2013 г.) финансирането на БНТ е едно от най-ниските в Европа - 39.41
хил.евро. Тази информация е още по-притеснителна, като се вземе предвид намалението 
на субсидията на БНТ през 2014 г., спрямо тази от 2012 и 2013 г.

 

Дори със заложения разходен таван в РМС 215/2014 г., в бюджета за 2015 г. има 
недостиг на средства в размер на 29 853 хил. лв. за производство и разпространение на 
програмите на БНТ. Освен за изброените до тук приоритети недостиг има и за:

• излъчване и закупуване на значими спортни събития в HD среда, както и за 
закупуване на предавания, създадени от независими продуценти - като обществен 
оператор за създаване и разпространение на телевизионна програма, БНТ има възложени 
законодателни ангажименти, за които се налага допълнително финансиране;
• капиталови разходи, необходими за обезпечаването на реализацията и 
разпространението на програмите на БНТ в цифрова среда;
• обезпечаване на зрителската аудиторията с обществени и културни мероприятия, 
концерти, фестивали и значими обществени събития.

Считаме, че намалението в размер на 10 на сто на разходите за персонал определени 
в чл. 79 ал 2 на ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 
г. представлява механична рестрикция.

Въпреки предприетите мерки за увеличаване на собствените приходи и 
оптимизиране на разходите, бюджета за 2015 г. е под необходимият минимум от средства 
за изпълнението на възложените ни ангажименти и възможностите за програмно и 
технологично обновление и развитие на БНТ.

За нас 2015 година е предизвикателство и година на „оцеляване”. Екипът на 
медията е максимално ангажиран за преодоляване на неблагоприятната ситуация,  в която 
е поставена БНТ, с оглед недофинансиранито на медията през последните години.

През 2015 г. в БНТ предстои да се изготви функционален анализ, резултатите 
от който ще определят възможния размер на намаление на разходите за персонал, 
спазването на издадените програмни лицензии, както и изпълнението на 
нормативно заложените разпоредби от Закона за радиото и телевизията.

Във връзка с намалената субсидия на БНТ са предприети мерки за оптимизиране на 
разходите касаещи основната дейност на БНТ, а именно ограничения свързани с  
реализацията и обезпечаването с програмно съдържание  на каналите. Част от тези мерки 
са: 

• отказ от участие на БНТ в песенния конкурс на Евровизия 2014 г.;

• предоговаряне на условията за закупуване на продукции, създадени от независими 
български продуценти, намаление на цените от 10% до 30%, както и отпадане от 
програмната схема на част от продукциите;

• редуциране на бюджетните рамки за вътрешните телевизионни предавания, както и
преструктуриране на някои предавания от ежедневни на седмични;

• лимитиране на разходите за командировки в страната и чужбина и за гориво;

• предоговаряне на всички сключени договори с контрагенти на БНТ с цел 
намалението им;
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• предоговаряне на разходи за текуща издръжка (електроенергия, мобилни и 
стационарни телефонни услуги и други) с цел тяхното намаление;

• проведени са процедури за отдаване под наем на имущество, собственост на БНТ с 
цел увеличаване на собствените приходи.

І. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ НА БНТ - 01.08.2014 г. – 31.01.2015 г.

БНТ набира собствени приходи главно от реклама и спонсорство. Прогнозирането 
им е съобразено с развитието, както на икономиката на страната, така и на рекламния и 
телевизионен пазар. През последните години се наблюдава силен спад при търсенето на 
рекламен пазар. Силната конкурентна среда, както и законово наложените ни ограничения 
във времето за реклама са фактори, които се отразяват негативно при формирането и 
изпълнението на приходната част на бюджета на БНТ. 

За отчетния период реализираните нетни приходи в това число, реклама, 
спонсорство, технически услуги, почивно на дело, продажба на програми и др. са в размер 
на 3 382 190 лв. При разчет за 2014 г. 8 000 000 лв. са реализирани нетни приходи в размер 
на 8 356 642 лв.

Размера на отчетените по-долу нетни приходи е след приспадане на внесените 
данъци за: данък добавена стойност – 945 199 лв. и туристически данък – 8 288 лв.

Приходите по показатели за периода 01.08.2014 г. – 31.01.2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

О   Т   Ч   Е   Т 

от 01.08.2014 -
31.01.2015 г.

I. ПРИХОДИ

1. Приходи и доходи от собственост 4 341 775

1.1 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 4 254 329

1.1.1 Приходи от реклама 2 257 218

1.1.2  Приходи от спонсори 333 648

1.1.3 Приходи от технически услуги 290 746

1.1.4  Приходи от продажба на програми 460 635

1.1.5 Други приходи 718 920
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1.1.6 Приходи от почивно дело и служебни барчета 193 162

- приходи от продажби на стоки 146 340

- разходи за храна -74 782

- приходи от  карти за почивка 121 604

1.2  Приходи от наеми на имущество 87 443

1.3  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 3

2. Глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и 
начети 160

3. Други неданъчни приходи -16 990

3.1 Реализирани курсови разлики  от валутни операци -21 201

3.2 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 3 834

3.3 Други неданъчни приходи 377

4. Внесени ДДС  и други данъци върху продажбите -945 199

4.1 Внесен ДДС   /-/ -936 911

4.2 Внесен данък върху приходите - по ЗПКО -3 % 0

4.3 Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите /-/ -8 288

5. Приходи от продажба на нефинансови активи 944

6.  Помощи и дарения от страната 1 500

7. Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени 
суми от други държави 0

ОБЩО ПРИХОДИ : 3 382 190
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Представените в следващата диаграма данни показват запазване на положителната 
тенденцията за високо изпълнение на собствените приходи, въпреки наложените 
законодателно ограничения и свития рекламен пазар.

Изпълнение на собствените приходи

1

1,2

1,3
2 3 4 5 6

Основни приходни показатели

1. Приходи и доходи от 
собственост /основно реклама 
и спонсорство/- 4 341 775 лв.

1.2  Приходи от наеми на 
имущество -87 443 лв.

1.3  Приходи от лихви по 
текущи банкови сметки - 3

2. Глоби, санкции, неустойки, 
наказ. лихви, обезщетения и 
начети -160 лв.

3. Други неданъчни приходи -
16 990 лв.

4. Внесени ДДС  и други 
данъци върху продажбите - -
945 199 лв.

5. Приходи от продажба на 
нефинансови активи- 944 лв.

6.  Помощи и дарения от 
страната 1 500 лв.
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За месец януари на 2015 г. нетните приходи по текуща справка са в размер на 
532 112 лв.

ІІ. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ НА БНТ - 01.08.2014 г.. – 31.01.2015 г.

Във връзка с подобряване на управлението и ефективността на бюджетните 
ресурси в БНТ са предприети редица мерки за ограничаване на разходите и преодоляване 
на финансовите затруднения. Оптимизирането на разходите, въвеждането на редица 
контролни процедури, прецизирането, приоритизирането, въведените лимитни 
ограничения, са малка част от мерките, които БНТ е предприела през периода 01.08.2014 
г. – 31.01.2015 г.

Разходите за производство на телевизионни продукции са редуцирани съобразно 
утвърдената бюджетна рамка на дирекциите, произвеждащи програмно съдържание. 
Реализацията на нови продукции се допуска само при наличие на осигурено допълнително 
външно финансиране. 

ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет от 
01.08.2014-

31.01.2015 г.

РАЗХОДИ 

1. Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения 10 615 693

2. Др. възнаграждения и плащания за персонала 1 562 796

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя 1 929 625

4. Издръжка 15 947 923

4.1. Храна 1 776

4.2. Медикаменти 864

4.3 Учебни и научно-изслед. р-ди и книги за библиотеките 58

4.4 Материали 545 019

4.5 Вода, горива и енергия 1163 594

4.6. Разходи за външни услуги 12 668 557

4.7 Текущ ремонт 159 868

4.8  Платени данъци мита и такси 0

4.9. Командировки в страната 186 101
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4.10 Краткосрочни командировки в чужбина 264 781

4.11  Дългосрочни командировки в чужбина 25 058

4.12 Разходи за застраховки 51 259

4.13 Други финансови услуги 2 663

4.14 Глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.обезщ-я 72 046

4.15 Други некласиф. в др.параграфи и подпараграфи 806 113

5. Платени данъци, такси и административни санкции 535 126

6. Други разходи за лихви за местни лица 71 572

7. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 215 699

8. Придобиване на ДМА 1 295 095

8.1. придобиване на компютри и хардуер 725 597

8.2. придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения 550 415

8.3. изграждане на инфраструктурни обекти 19 083

9. Придобиване на нематериални  дълготрайни активи 5 479 081

9.1. придобиване на програмни продукти 176 679

9.2. Придобиване на други нематериални ДМА 5 302 402

ОБЩО РАЗХОДИ : 37 652 610
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По голяма част от разходите за издръжка са за обезпечаване производството и 
разпространението на телевизионната програма на БНТ: телекомуникационни услуги;
авторски права; външни продукции; трасета и унилатерали; социологически изследвания 
и изследване на зрителската аудиторията; отстъпени права за закупуване на програми и 
спортни събития с лицензионен срок до една година; международни и български 
информационни агенции; услуги и наеми за предавания.

Отчетените капиталови разходи за периода са в размер на 6 774 176 лева, по 
следните показатели: основен ремонт на ДМА и придобиване на дълготрайни материални 
активи; придобиване на програмни продукти; външно филмопроизводство; патенти;
лицензионни права за излъчване на европейски и световни първенства; отстъпени права за 
излъчване на чужди и български програми. 

За месец януари 2015 г. разходите на БНТ са в размер на 4 279 797 лв.

1

2

3
4

5

6
7

8

9

Основни разходни направления

1. Заплати и възнагр. по труд. правоотн. - 10
615 693 лв.

2. Др. възнаграждения и плащания за 
персонала -1 562 796 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя - 1 929 625 лв.

4. Издръжка - 15 947 923 лв.

5. Платени данъци, такси и административни 
санкции - 535 126 лв.

6. Други разходи за лихви за местни лица - 71
572 лв.

7. Р-ди за членски внос и участие в 
нетърг.организации - 215 966 лв.

8. Придобиване на ДМА - 1 295 095 лв.

9. Придобиване на нематериални  
дълготрайни активи - 5 479 081 лв.



О т ч е т  з а  п е р и О д а  а в г у с т  2 0 1 4  -  я н у а р и  2 0 1 5  г .

82

 

ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

За отчетния период са извършени са извършени: 4 одитни ангажименти за даване 
на увереност и 8 одитни ангажименти за консултиранe. В процес на извършване са и още 
2 одитни ангажименти за увереност.

Резултатите от приключилите одитни ангажименти за увереност и от официалните 
одитни ангажименти за консултиране са отразени в одитни доклади, становища, изразени 
мнения и др., като същите са представени на генералния директор на БНТ и на 
ръководителите на съответните структури.

ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ДАВАНЕ НА УВЕРЕНОСТ:

- ОАУ 05/2014 – Одитен ангажимент за увереност относно формиране, 
разпределение и разходване на фонд СБКО за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.;

- ОАУ 06/2014 – Одитен ангажимент за увереност относно състоянието на 
вътрешния контрол в РТВЦ – Пловдив за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.;

- ОАУ 07/2014 – Одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на 
препоръките при извършен одит за оценка на системите за финансово-управление и 
контрол в Творчески дом на БНТ-Пампорово за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.;

- ОАУ 08/2014 – Одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на 
препоръките при извършен одит на състоянието на системите за финансово-управление и 
контрол в Почивен дом на БНТ - Китен за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 

За отстраняване на установените пропуски и слабости бяха дадени препоръки в 
докладите, като генералният директор на БНТ утвърди планове за действие за 
изпълнението им с определени срокове, отговорни лица и ответни действия. 

През отчетния период одиторите проследиха изпълнението на 19 препоръки, 
дадени през 2013 г. Към настоящия момент от проследени 19 препоръки всички 
препоръки са изпълнени, с изключение на една която е частично изпълнена.

Считаме, че предприетите действия по изпълнението на дадените препоръки ще се 
отразят положително на състоянието на вътрешния контрол в БНТ.

ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ:

Официални одитни ангажименти за консултиране

- ОАК 07/2014 – Становище по проекти на актуализирани длъжностни 
характеристики в РТВЦ – Русе;

- ОАК 08/2014 – Становище по проект на нови Вътрешни правила за планиране, 
провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на 
договорите за обществени поръчки в БНТ;

- ОАК 09/2014 – Становище за консултиране по теми, свързани със състоянието на 
вътрешния контрол в РТВЦ - Пловдив; 
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- ОАК 10/2014 – Становище по представени отчетни документи за командировка в 
чужбина;

- ОАК 11/2014 – Становище по проекти на длъжностни характеристики в 
Творчески дом на БНТ - Пампорово.

Неофициални одитни ангажименти за консултиране

За отчетния период дирекция „Вътрешен одит” извърши и неофициални одитни 
ангажименти за консултиране: за подпомагане изготвянето на планове за действие за 
изпълнение на препоръките дадени в одитни доклади при извършени одитни ангажименти 
за увереност и консултиране, свързано с кандидатстване по проект на Европейската 
комисия.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ВЪТРЕШЕН ПРЕГЛЕД ЗА ОЦЕНКА НА 
ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТТА, 
ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗВОПС, раздел I т. 2 от Програмата за осигуряване на 
качеството и за усъвършенстване на вътрешния одит в БНТ, в съответствие с Наръчника 
за вътрешен одит, одобрен от министъра на финансите и Стандарти 130 и 131 от 
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор се извърши периодичен вътрешен 
преглед за оценка на одитната дейност в БНТ чрез обобщено годишно проучване на база 
попълнени въпросници от одитираните структурни за периода 2012-2014 г. В резултат на 
извършеното обобщено годишно проучване на база попълнени въпросници от 
одитираните структурни звена се установи съответствие на одитната дейност в БНТ със 
ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на 
вътрешните одитори, Статута на дирекция „Вътрешен одит” и политиките и процедурите, 
въведени в дирекция „Вътрешен одит”.От приложените въпросници за обратна връзка от 
одитираните структури е видно, че дейността по вътрешен одит и работата на вътрешните 
одитори се приемат добре и допринасят за подобряване на ефективността и ефикасността 
на дейностите в БНТ. Използването на този елемент на вътрешна оценка е добра практика, 
посредством която дирекция „Вътрешен одит” получава информация за мнението на 
ръководителя на одитираната структура/процес и на други ключови участници в нея за 
дейността по вътрешен одит с цел подобряване на взаимоотношенията между 
служителите в организацията и вътрешните одитори и повишаване на ефикасността от 
одитната дейност.

През м. декември 2014 г. беше изготвен от директора на дирекция „Вътрешен одит” 
и утвърден от генералния директор на БНТ Годишен план за дейността на дирекция 
„Вътрешен одит” за 2015 г. 

Съгласно изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗВОПС, директорът на дирекция 
„Вътрешен одит” направи анализ на потребностите от обучение и развитие на 
служителите на дирекцията като изготви План за професионално обучение и развитие на 
вътрешните одитори за 2015 г., който се утвърди от генералния директор на БНТ.

През отчетния период одиторите взеха участие в 10 различни обучения, семинари и 
конференции, като за по-голямата част от тях са използвани възможностите на безплатни 
форми на участие или минимално заплащани такива, организирани от дирекция 
„Вътрешен контрол” в Министерство на финансите, Институтът на вътрешните одитори в 
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България, Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами в България 
и др. 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА”

І. ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Основните дейности, осъществени от отдел „УЧР” през горепосочения период, са 
свързани с изпълнението на задачи в областта на управлението на персонала в БНТ. 

1. Въз основа на обобщаване и анализ на предложенията на директорите на 
дирекциите в БНТ  в отдел „УЧР” са изготвени и внесени за обсъждане и приемане от УС 
на БНТ осем броя проекти на щатно разписание на БНТ, свързани с промени в 
организационно-управленската структура, числеността на персонала и планирането на 
длъжностите/работните места/  в БНТ. Изготвени са поименни разписания на персонала в 
БНТ, в съответствие  с щатните разписания,   утвърдени от УС. 

2. Във връзка с администриране на сключването, реализирането и прекратяването 
на трудовите правоотношения на персонала в БНТ са подготвени и представени за подпис 
от Генералния директор проектите на следните документи:  трудови договори – 62 броя; 
допълнителни споразумения към трудовите договори – 66 броя; заповеди за промяна на 
допълнителното месечно трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит –
общо 6 броя заповеди, включващи 616 работници и служители; заповеди за промяна на 
индивидуалната основна работна заплата – 63 броя; заповеди за прекратяване на трудови 
договори – 59 броя;

3. Отдел „УЧР” е взел участие в организирането на 16 /шестнадесет/ процедури за 
подбор при назначаване на служители в БНТ.

4. Изготвени са графиците за ползване на платен годишен отпуск от служителите 
в БНТ за 2015 г. Организирано е изготвянето на графици за ползване на остатъка от 
платения годишен отпуск за минали години от служителите в БНТ.

5. Изготвен е проект на Плана за повишаване квалификацията на служителите в 
БНТ за 2015 г., който е утвърден от Генералния директор.  Организирано е обучение за 
повишаване квалификацията на служителите, като са проведени  7 квалификационни 
курса/семинара,  в които са участвали  общо 77 служители.

ІІ. АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

СЕКТОР „ДЕЛОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ДОСТЪП”

Деловодство

Достъп до системата „Деловодство” имат служители от всички структурни звена на 
БНТ в гр. София и предстои внедряването й в Регионалните телевизионни центрове. 
Обект на системата са входящи в БНТ, изходящи и вътрешни документи. Всички 
документи се изготвят по зададен стандарт, регистрират се и се насочват към 
изпълнителите/адресатите, като се спазват нивата на достъп. Цикълът на 
документооборота е завършен и проследим по отношение на свързаност на документите и 
сроковете за изпълнение, както и по други параметри.
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През отчетния период продължиха обученията на работното място на 
служителите с цел постигане на увереност за работа със системата. Чрез закупуване на 
лиценз за ORACLE се даде възможност системите „Договори и „Документооборот” да 
поддържат неограничен обем сканирани документи.

Контрол на достъп

Обслужването на системата за достъп включва заедно с ежедневно изпълняваните 
задачи и продължаващо обучение на информаторите за работа със софтуерния продукт и 
изграждане на умения за поддържане на актуална база данни. Следи се за спазването на 
Правилника за организиране на пропускателния режим в БНТ, в т.ч. регламентирано 
използване на всички видове пропуски. 

СЕКТОР „АРХИВ”

В сектор „Архив” се осъществява добра организация за съхранение на 
предадените документи в съответствие с изискванията на нормативните актове. 
Предприети са действия за преместване на част от архивните помещения в по-защитени.   

През  отчетния период са приети,  обработени и подвързани в зависимост от срока 
на съхранение 1829 приключени дела. Подготвят се документите с изтекъл срок за 
съхраняване за разглеждане на Експертна комисия.

СЕКТОР „ПЕЧАТНА БАЗА”

Основните дейности в сектора са насочени към изработването на бланки, 
формуляри  и други материали, необходими за осъществяване работата по телевизионното 
производство. Друга важна функция на служителите от сектора е изработването на твърди 
и меки корици за архивираните документи и извършването на книговезки услуги.  

През отчетния период имаше и няколко по-важни кампании на БНТ като 
например: „Спри детето запази“, „БНТ парк лайф“, „София диша“, „Купувам 
българското“, „Лятно кино“, „Флаш моб  55 години БНТ“, в които печатна база взе дейно 
участие с изработката на рекламните материали, необходими за различните формати, в 
които телевизията участва - това включва плакати, флайери, брандиране на рекламни 
облекла, изработката на тефтери, книгоделители, клипбордове, кубчета за микрофони и 
т.н.

По случай 80-годишния юбилей на Райна Кабаиванска бяха направени 3 колекции 
от нейни DVD дискове, по дизайн на служителите от печатницата. 

През месец август се състояха парламентарните избори в страната и това наложи 
от страна на печатна база да бъде брандиран специален новинарски автомобил. Дизайнът 
на брандига беше направен в печатна база и след това той беше завършен от работниците 
в печатницата. 

Печатна база  продължи да изработва и през този период рекламни материали за 
филмовите продукции на БНТ във връзка с техните премиери (плакати, диплянки, покани 
за премиерите). 
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ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”

В изпълнение на своите функции и задачи и през този отчетен период Дирекция 
„Правна” оказваше съдействие на управителните органи и ръководните длъжностни лица 
на БНТ за законосъобразно изпълнение на техните служебни задължения, даваше правни 
становища и съвети, свързани с осъществяваната от БНТ дейност по продуциране и 
излъчване на телевизионни програми и отчитане на ползването на аудиовизуални 
произведения, включени в програмите на БНТ, в подготовката и провеждането на 
процедури за възлагане изпълнението на обществените поръчки на БНТ и действия по 
управление на имуществото на БНТ. 

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА 
ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЗА 3-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА НА 05.10.2014 Г.

Тази дейност включваше:

• Подготовка на проект и участие в обсъждане на текстовете на предвиденото на 
основание чл. 189 и следващите от Раздел ІV, Глава дванадесета от Изборния кодекс 
споразумение между Генералния директор на БНТ и упълномощени представители на 
партиите, коалициите и инициативните комитети, регистриране за участие в изборите.
Подписаното на 29.09.2014 г. споразумение определи времето на излъчване на отделните 
форми на предизборна кампания в програмите на БНТ; други безплатни форми на 
кампанията, освен клипове и диспути; времетраенето и броят на клиповете; екипите, 
формите, темите на диспутите и времето на тяхното излъчване и други условия.

• Становища по законосъобразност и осъществяване на координация между 
структурните звена в телевизията относно поетите от БНТ в изпълнение на Изборния 
кодекс и споразумението ангажименти, и по-конкретно:

- обективно и справедливо отразяване на проявите на кандидатите, регистрирани от 
партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната 
равнопоставеност и значимост въз основа на правилата, приети от Централната 
избирателна комисия;

- в търговската реклама, излъчвана в рекламните блокове на БНТ, да не се 
отправят внушения в полза или във вреда на едната или другата теза по въпроса на 
референдума;

- в предаванията на БНТ, отразяващи предизборната кампания, да не бъдат 
накърнявани правата и доброто име на кандидат за народен представител, излъчен от 
партия, коалиция или инициативен комитет;

- изготвяне на договори, заявки до ЦИК и отчетни документи във връзка с 
излъчване различни платени форми на отразяване на предизборната кампания, заплащани
чрез медийни пакети по реда на чл.178 от Изборния кодекс.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

Дирекция „Правна” участваше в решаването на правни въпроси и проблеми, 
свързани с осъществяваната от БНТ дейност по продуциране и излъчване на телевизионни
програми, международната дейност, правилното прилагане на нашето и чуждото 
законодателство, работеше активно и отговаряше съвместно с другите звена за най-
рационална организация на договорните връзки, при съставянето и сключването на 
договори и задължително даване мнение по законосъобразността им. По-съществени 
акценти от тази дейност бяха:

• договорите и становищата за регламентирането и уреждането на авторските и 
сродните права, свързани с участието на БНТ в Конкурса за детска песен на Евровизия 
през ноември 2014 г.;
• изготвянето на докладни записки, становища, писма и отговори до държавни 
органи и организации, други физически и юридически лица, свързани с поставени от/ на 
БНТ въпроси относно дейността на БНТ;
• съгласуването на проекти на трудови договори и допълнителни споразумения със 
служителите на БНТ;
• изготвянето на типови договори, заповеди, декларации, молби, пълномощни и др. 
във връзка със дейността на БНТ;
• участието в работни групи и обсъждания, организирани от комитета за правни и 
обществени дейности на Европейския съюз за радио и телевизия по изготвяне на 
становища по нормативни актове на Еропейския съюз и др.;
• участие в работни срещи, работни групи, комисии и др., включително по 
подготовка на документация, протоколи и проекто-договори по Закона за обществените 
поръчки, Закона за държавната собственост и др.;
• изготвянето на становища по искания от религиозни организации, за предоставяне 
на програмно време за обръщение към вярващите по силата на чл.53 от ЗРТ;
• изготвянето на становища и кореспонденция във връзка с реализиране право на 
отговор от физически и юридически лица, на основание чл.18 от ЗРТ.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНО-
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА  ДЕЙНОСТТА НА БНТ

През месец септември 2014 г. с решение на Управителния съвет на БНТ, на 
основание чл. 62, т. 2 и във връзка с чл. 71, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, бе 
приет нов Правилник за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в 
БНТ, в сила от 01.10.2014 г.  С него бе изпълнен един от основните ангажименти, 
поети с концепцията за развитие на БНТ в частта програмни намерения и 
приоритети.

Новият правилник бе разработен, изхождайки от обществена функция на БНТ да 
създава и разпространява български телевизионни филми, удовлетворяващи 
разнообразните потребности на гражданите от информация, образование, култура и 
развлечение и основното изискване към телевизионното филмово творчество - да бъде 
балансирано и плуралистично, да отразява многообразието на мнения и светогледи, 
различни научни и художествени гледни точки, на българското културно-историческо 
наследство и да поощрява създаването на аудио-визуални произведения от български 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

Дирекция „Правна” участваше в решаването на правни въпроси и проблеми, 
свързани с осъществяваната от БНТ дейност по продуциране и излъчване на телевизионни
програми, международната дейност, правилното прилагане на нашето и чуждото 
законодателство, работеше активно и отговаряше съвместно с другите звена за най-
рационална организация на договорните връзки, при съставянето и сключването на 
договори и задължително даване мнение по законосъобразността им. По-съществени 
акценти от тази дейност бяха:

• договорите и становищата за регламентирането и уреждането на авторските и 
сродните права, свързани с участието на БНТ в Конкурса за детска песен на Евровизия 
през ноември 2014 г.;
• изготвянето на докладни записки, становища, писма и отговори до държавни 
органи и организации, други физически и юридически лица, свързани с поставени от/ на 
БНТ въпроси относно дейността на БНТ;
• съгласуването на проекти на трудови договори и допълнителни споразумения със 
служителите на БНТ;
• изготвянето на типови договори, заповеди, декларации, молби, пълномощни и др. 
във връзка със дейността на БНТ;
• участието в работни групи и обсъждания, организирани от комитета за правни и 
обществени дейности на Европейския съюз за радио и телевизия по изготвяне на 
становища по нормативни актове на Еропейския съюз и др.;
• участие в работни срещи, работни групи, комисии и др., включително по 
подготовка на документация, протоколи и проекто-договори по Закона за обществените 
поръчки, Закона за държавната собственост и др.;
• изготвянето на становища по искания от религиозни организации, за предоставяне 
на програмно време за обръщение към вярващите по силата на чл.53 от ЗРТ;
• изготвянето на становища и кореспонденция във връзка с реализиране право на 
отговор от физически и юридически лица, на основание чл.18 от ЗРТ.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНО-
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА  ДЕЙНОСТТА НА БНТ

През месец септември 2014 г. с решение на Управителния съвет на БНТ, на 
основание чл. 62, т. 2 и във връзка с чл. 71, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, бе 
приет нов Правилник за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в 
БНТ, в сила от 01.10.2014 г.  С него бе изпълнен един от основните ангажименти, 
поети с концепцията за развитие на БНТ в частта програмни намерения и 
приоритети.

Новият правилник бе разработен, изхождайки от обществена функция на БНТ да 
създава и разпространява български телевизионни филми, удовлетворяващи 
разнообразните потребности на гражданите от информация, образование, култура и 
развлечение и основното изискване към телевизионното филмово творчество - да бъде 
балансирано и плуралистично, да отразява многообразието на мнения и светогледи, 
различни научни и художествени гледни точки, на българското културно-историческо 
наследство и да поощрява създаването на аудио-визуални произведения от български 
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автори. Целта бе да бъдат запазени създадените до момента добри практики и опит при 
селекцията и реализацията на филмови проекти, като същевременно да бъдат попълнени 
констатираните през последните години празноти и липси в регламентацията на отделни 
етапи на филмопроизводствения процес в БНТ, поради което той съдържа както редица 
съществуващи досега разпоредби и така и съвсем нови текстове.

Юристите в БНТ активно участваха в редица работни групи за изработване на 
проекти на нови вътрешни правила, регламентиращи организацията на дейността на 
самостоятелни структурни звена и/или дейности в БНТ, и по-конкретно:  

• актуализация на Правила за оценяване на трудовото изпълнение на служителите в 
БНТ, като бяха допълнени текстове, касаещи реда и условията за годишно оценяване;
• създаване на Правила за осигуряване на защита в сигурността на информационните 
технологии в БНТ и предотвратяване на компютърни атаки;
• актуализация на редица длъжности характеристики;

Изброените по-горе вътрешни правила са внесени за разглеждане в Управителния 
съвет и съобразно взетите от него решения вече са влезли в сила и се прилагат.

ДОГОВОРНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период при наличие на правно основание, управленско решение и 
предоставена документация от предварителните преговори – техническите и финансови 
параметри на сделката, Дирекция “Правна” своевременно е изготвяла проекти на 
договори, обезпечаващи дейността на телевизията. В изпълнение на своите функции и 
задачи, са изготвени и сключени следните видове договори:
- Договори за предоставяне на права за заснемане и излъчване на събития от 
обществен интерес, които не са включени в постоянна програмна схема на БНТ – 29 бр.   
- Договори за придобиване на права за излъчване на спортни събития - 12 бр.
- Договори за продажба на рекламно време /реклама, спонсорство и бартери/ и 
допълнителни споразумения към тях – 26 бр.
- Договори, с които на БНТ са отстъпени права за използване на аудиовизуални 
произведения  - 14 броя;
- Договори за извършване на услуги, изработка и доставка, в т.ч. изработка на 
декори, опаковка на предавания – 24 броя;
- Договори за възлагане на обществени поръчки по проведени от БНТ процедури  –
33 броя;
- Лицензионни и сублицензионни договори – 8 броя;
- Договори, свързани с филмопроизводствената дейност на БНТ – 14 броя;
- Граждански договори за предоставяне на услуги – 10 броя;

Правният отдел осъществява постоянен контрол върху договорите, изготвяни по 
утвърден от Управителния съвет на БНТ типов образец, за реализация на предаванията, 
включени в постоянната програмна схема.                                  
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автори. Целта бе да бъдат запазени създадените до момента добри практики и опит при 
селекцията и реализацията на филмови проекти, като същевременно да бъдат попълнени 
констатираните през последните години празноти и липси в регламентацията на отделни 
етапи на филмопроизводствения процес в БНТ, поради което той съдържа както редица 
съществуващи досега разпоредби и така и съвсем нови текстове.

Юристите в БНТ активно участваха в редица работни групи за изработване на 
проекти на нови вътрешни правила, регламентиращи организацията на дейността на 
самостоятелни структурни звена и/или дейности в БНТ, и по-конкретно:  

• актуализация на Правила за оценяване на трудовото изпълнение на служителите в 
БНТ, като бяха допълнени текстове, касаещи реда и условията за годишно оценяване;
• създаване на Правила за осигуряване на защита в сигурността на информационните 
технологии в БНТ и предотвратяване на компютърни атаки;
• актуализация на редица длъжности характеристики;

Изброените по-горе вътрешни правила са внесени за разглеждане в Управителния 
съвет и съобразно взетите от него решения вече са влезли в сила и се прилагат.

ДОГОВОРНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период при наличие на правно основание, управленско решение и 
предоставена документация от предварителните преговори – техническите и финансови 
параметри на сделката, Дирекция “Правна” своевременно е изготвяла проекти на 
договори, обезпечаващи дейността на телевизията. В изпълнение на своите функции и 
задачи, са изготвени и сключени следните видове договори:
- Договори за предоставяне на права за заснемане и излъчване на събития от 
обществен интерес, които не са включени в постоянна програмна схема на БНТ – 29 бр.   
- Договори за придобиване на права за излъчване на спортни събития - 12 бр.
- Договори за продажба на рекламно време /реклама, спонсорство и бартери/ и 
допълнителни споразумения към тях – 26 бр.
- Договори, с които на БНТ са отстъпени права за използване на аудиовизуални 
произведения  - 14 броя;
- Договори за извършване на услуги, изработка и доставка, в т.ч. изработка на 
декори, опаковка на предавания – 24 броя;
- Договори за възлагане на обществени поръчки по проведени от БНТ процедури  –
33 броя;
- Лицензионни и сублицензионни договори – 8 броя;
- Договори, свързани с филмопроизводствената дейност на БНТ – 14 броя;
- Граждански договори за предоставяне на услуги – 10 броя;

Правният отдел осъществява постоянен контрол върху договорите, изготвяни по 
утвърден от Управителния съвет на БНТ типов образец, за реализация на предаванията, 
включени в постоянната програмна схема.                                  

 

ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

Тази дейност се осъществява от сектор “Отчитане на авторски и сродни права” при 
изпълнение в съответните срокове на следните основни функции:
• приемане, контролиране и отчитане на документите за авторските и сродните на тях 
права пред дружествата за колективно управление на авторски и сродни на тях права, с 
които БНТ е сключила договор;
• изготвяне на справки за излъчените аудиовизуални произведения по “БНТ1”, “БНТ 
СВЯТ”, “БНТ2” и „БНТ HD” - обект на авторски и сродни на тях права, и тяхното 
подаване до дружествата за колективно управление на права;
• ежедневно подсигуряване на необходимите документи, отчитащи излъчването на 
всяко аудиовизуално произведение, което е обект на авторски и сродни на тях права;  
• изготвяне на ежемесечни отчети за излъчените аудиовизуални произведения;
• осъществяване на ежедневен контакт с дружествата за колективно управление на 
права;
• сътрудничество с другите структурни звена на БНТ по отношение на попълване на 
паспортите и справките за авторски права, както и оказване на методическа помощ на 
служителите на БНТ, натоварени с тази дейност.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Юристите от Дирекция “Правна” осъществяват процесуално представителство 
пред административни и съдебни инстанции, в производства по Кодекса на труда, 
граждански спорове, по актове за установяване на административни нарушения и 
наказателни постановления, индивидуални административни актове, по Закона за 
обществените поръчки и др. В отчетния период юрисконсултите от дирекция “Правна” са 
осъществили процесуално представителство по общо 29 бр. дела, от които: трудово-
правни спорове – 9 броя; дела по административни производства - 7 броя; търговски и 
граждански спорове - 8 броя; изпълнителни дела – 3 броя; производства по жалби във 
връзка с процедури по ЗОП – 2 броя.

СТАНОВИЩА ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ

В отчетния период са изготвени и представени на съответните комисии към 43-тото 
Народно събрание становища по следните законопроекти:

• становище до Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и 
жалбите на гражданите към Народното събрание – относно внесен от г-н Волен Сидеров и 
група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко 
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), вх. 
№ 454-01-22/27.10.2014 г.;
• становище до Комисията по културата и медиите към НС - относно проект на Закон 
за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), 
внесен от Министерски съвет, с цел въвеждане на изискванията на Директива 2012/28/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г., вх. № 402-01-16/30.12.2014 г.;
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• становище до Комисията по вероизповеданията и правата на човека към НС –
относно внесен от г-н Волен Сидеров и група народни представители Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), вх. № 454-01-
18/27.10.2014 г.

ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОМБУДСМАН

Телевизионният омбудсман, позиция, която беше създадена преди повече от 
година, продължава своята активна дейност за осигуряване на възможност за пряка връзка 
със зрителите. Съществуването на тази длъжност е в унисон с организацията на работа в 
много обществени телевизии в света и е резултат от последователното изпълнение на 
концепцията за развитие на БНТ.

През настоящия отчетен период се наблюдаваше по-висока активност от страна на 
зрителската аудитория. Част от подадените сигнали бяха свързани с несъгласие относно 
начина на поднасяне на информацията в телевизионни предавания. В процеса на 
разглеждане на сигналите, омбудсманът анализира твърдените нарушения с изискванията 
на Закона за радиото и телевизията. В резултат на това, бяха изготвени и изпратени 
писмени обяснения, относно липсата на нарушения, както на законовите разпоредби, така 
и на етичните норми и правила, по които работят журналистите в БНТ. 

Постъпиха и оплаквания, които се отнасят до качеството на разпространение на 
телевизионния сигнал. Тъй като БНТ не отговаря за това, поради факта, че 
разпространението на програмите на БНТ се осъществява от друго дружество, в тези 
случаи, на жалбоподателите беше дадена информация, към кого да пренасочат своите 
оплаквани и въпроси. 

След анализ на извършеното през отчетния период, може да се направи извод, че 
аудиторията вече е запозната с функциите на телевизионния омбудсман и обществената 
полза от неговата дейност. Предстои да се предприемат още мерки за популяризиране на 
възможностите, които дава тази, отдавна утвърдила се в европейското демократично 
пространство служба. 

НАПРАВЛЕНИЕ  „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И 
ПРОГРАМИ”

Основната задача на направление „Международна дейност, проекти и програми“ е 
да провежда международната политика на единствената обществена телевизия в 
Република България. В изпълнение на тази своя задача то съдейства за изпълнение на 
поети двустранни и многостранни ангажименти, обмяна на опит и телевизионни 
програми, участие в международни проекти; търсят се възможности и се подготвят 
проектни предложения и договори за кандидатстване за финансиране по европейски и 
други фондове и програми. Така и през този отчетен период направлението бе естествен 
посредник между останалите структурни звена на БНТ и чуждестранните телевизионни и 
други организации. То осъществява цялостната координация на двустранните отношения, 
както и на членството на БНТ в EBU, CIRCOM, FIAT, ЕRNO, URTI и други 
международни организации, свързани с дейността на електронните медии. Именно чрез
активно участие в работата на различните международни организации и инициативи, 
направлението оказва необходимото съдействие реално да се допълват ограничените 
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• становище до Комисията по вероизповеданията и правата на човека към НС –
относно внесен от г-н Волен Сидеров и група народни представители Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), вх. № 454-01-
18/27.10.2014 г.

ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОМБУДСМАН

Телевизионният омбудсман, позиция, която беше създадена преди повече от 
година, продължава своята активна дейност за осигуряване на възможност за пряка връзка 
със зрителите. Съществуването на тази длъжност е в унисон с организацията на работа в 
много обществени телевизии в света и е резултат от последователното изпълнение на 
концепцията за развитие на БНТ.

През настоящия отчетен период се наблюдаваше по-висока активност от страна на 
зрителската аудитория. Част от подадените сигнали бяха свързани с несъгласие относно 
начина на поднасяне на информацията в телевизионни предавания. В процеса на 
разглеждане на сигналите, омбудсманът анализира твърдените нарушения с изискванията 
на Закона за радиото и телевизията. В резултат на това, бяха изготвени и изпратени 
писмени обяснения, относно липсата на нарушения, както на законовите разпоредби, така 
и на етичните норми и правила, по които работят журналистите в БНТ. 

Постъпиха и оплаквания, които се отнасят до качеството на разпространение на 
телевизионния сигнал. Тъй като БНТ не отговаря за това, поради факта, че 
разпространението на програмите на БНТ се осъществява от друго дружество, в тези 
случаи, на жалбоподателите беше дадена информация, към кого да пренасочат своите 
оплаквани и въпроси. 

След анализ на извършеното през отчетния период, може да се направи извод, че 
аудиторията вече е запозната с функциите на телевизионния омбудсман и обществената 
полза от неговата дейност. Предстои да се предприемат още мерки за популяризиране на 
възможностите, които дава тази, отдавна утвърдила се в европейското демократично 
пространство служба. 

НАПРАВЛЕНИЕ  „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И 
ПРОГРАМИ”

Основната задача на направление „Международна дейност, проекти и програми“ е 
да провежда международната политика на единствената обществена телевизия в 
Република България. В изпълнение на тази своя задача то съдейства за изпълнение на 
поети двустранни и многостранни ангажименти, обмяна на опит и телевизионни 
програми, участие в международни проекти; търсят се възможности и се подготвят 
проектни предложения и договори за кандидатстване за финансиране по европейски и 
други фондове и програми. Така и през този отчетен период направлението бе естествен 
посредник между останалите структурни звена на БНТ и чуждестранните телевизионни и 
други организации. То осъществява цялостната координация на двустранните отношения, 
както и на членството на БНТ в EBU, CIRCOM, FIAT, ЕRNO, URTI и други 
международни организации, свързани с дейността на електронните медии. Именно чрез
активно участие в работата на различните международни организации и инициативи, 
направлението оказва необходимото съдействие реално да се допълват ограничените 

 

финансови възможности за обучение, производство и придобиване на качествени 
програми за безвъзмездно излъчване от БНТ.

МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ 

• Подписан беше договор с EURONEWS за безплатно излъчване по БНТ2 на 
програмите Business Planet, Generation Y, Futuris и Rights On;

• Работи се по договор с Централната китайска телевизия CCTV за излъчване на 
програма  Americas Now, като в момента той е на етап разглеждане от юристите на 
китайската телевизия;

• Работи се  по договор с Ал Джазира – договорът е във финална фаза на съгласуване, 
но поради извънредно усложнената ситуация в региона, подписването му се бави и най-
вероятно това  ще стане през втората половина на 2015 г.;

• Лицензното споразумение с държавната администрация за преса, радио, кино и ТВ 
на КНР за предоставяне на филми на БНТ за безплатно излъчване, все още не е 
финализирано от китайските партньори;

• Подписването на новия договор с Полската обществена телевизия (актуализацията 
е по предложение на полската страна) беше отложено поради преструктурирането на ТВП. 
Това наложи внасяне на промени в текста от страна на полските колеги, които ще бъдат 
допълнително съгласувани с дирекция „Правна“ на БНТ;

• По инициатива на МВнР се работи по изготвянето на Меморандум за 
сътрудничество между БНТ и Алжирската обществена телевизия. Предложен е текст за 
съгласуване с алжирската страна, като очакваме отговор от партньорите;

• Работихме активно и по оказване на съдействие за подготовката и подписването на 
договори на МРТ с български кабелни оператори за разпространение на сигнала на 
сателитния  канал на Македонската телевизия в България, след като през предишния 
отчетен период бяха подписани такива договори между БНТ и македонската страна в 
Охрид;

• Във връзка с отбелязването на 65-та годишнина от установяване на дипломатически 
отношения между България и Виетнам през м.февруари 2015 г., започнахме работа по 
подготовката на текстове (на български и английски език) на рамков договор за 
сътрудничество на БНТ с държавната телевизия на Виетнам;

Междувременно, през отчетния период беше предприет преглед и  анализ на 
всичките 20 договора за сътрудничество на БНТ с други обществени телевизии, подписани 
преди 2000 г. Нашето желание е поетапно да се работи за актуализиране на 
взаимоотношенията и осъвременяване на текстовете, което да бъде база за нови конкретни 
дейности и инициативи. 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ У НАС И В ЧУЖБИНА

Направление „Международна дейност, проекти и програми” информира и активно 
съдейства за подготовката и участието на БНТ като институция, както и на отделни нейни 
представители в различни форуми, проекти, обучения и др., организирани от
международните организации, в които членуваме, в т.ч.:
• Правната асамблея на ЕБУ в Будапеща;
• Работна група и семинар в Женева за обсъждане на възможностите за разработване 
на съвместен проект за дигитализация на архивите, с който съвместно да се кандидатства 
за финансиране (EBU IMPS and QC Strategic Programme Archive and Restoration Workshop);
• Конференцията за световен новинарски обмен в Прага;
• Среща във Виена, организирана от регионалната новинарска мрежа ЕРНО със 
съдействието на ЮНЕСКО за създаване на специализирани комисии в телевизиите –
членки и разработване на кодекс за равнопоставеността на половете в обществените 
медии;
• Среща на Европейския борд и Изпълнителния комитет на СИРКОМ в Дъндалк, 
Ирландия, където бе представена официално кандидатурата на БНТ за домакинство на 
срещата на Европейския борд на организацията 11 - 15 ноември 2015 г. и на Генералната 
Асамблея 16 – 22 май 2016 г. в Пловдив;
• Зимната генерална асамблея на EBU в Женева;
• Участие на генералния директор на БНТ в Срещата на жените на висши ръководни 
позиции, организирана от EBU през февруари 2015 г. в Копенхаген;
• Посещение на директора на „Новини” във Франс Телевизион за обсъждане на 
бъдещо сътрудничество;
• Участие на представители на БНТ в различни курсове за подобряване на 
квалификацията, организирани от EBU, в т.ч. семинар за новини и технологии, семинар за 
архивите, майсторски клас по управление на дигитален нюзрум и др.

През отчетния период получихме и много други покани за семинари и обучения за 
повишаване уменията и квалификацията на журналисти, продуценти и инженери, както и 
за обсъждане на различни идеи и теми, свързани с подобряване на качеството на работата. 
Поради силно намаления бюджет на БНТ не успяхме да изпратим наши представители на 
обучения, организирани от СИРКОМ и Академията на ЕBU за качване на новини в 
YouTube, за работа в опасна среда, за управление на дигитален нюзрум, за разследваща 
журналистика и др. И през 2015 г. ще търсим възможности и подходящи обучения и 
стажове и ще се стремим да договаряме облекчени финансови условия за да можем да 
информираме  и оказваме съдействие на заинтересованите звена в БНТ.  

Направление „Международна дейност, проекти и програми“ оказа активно 
съдействие за организирането на съвместно предаване между Румънската телевизия и 
РТВЦ Русе, посветено на България и за установяване на траен контакт между български и 
румънски продуценти, които да подготвят цяло съвместно предаване по конкретен 
информационен повод през първата половина на годината. Оказахме логистична подкрепа 
и съдействие на екип на МРТ, който беше в София за отразяване на парламентарните 
избори през октомври. Участвахме в подготовката на посещението и организирането на 
официалните срещи на най-високо равнище в София на г-жа Ингрид Делтонр – генерален 
директор на EBU, както и на други чуждестранни гости, които бяха у нас по повод 
годишнината на БНР.

През отчетния период, като част от задълженията на направлението беше воденето 
на кореспонденция и оказването на съдействие за: 
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- осигуряване на информация по конкретни теми, вкл. статистически данни и 
информация от и за телевизиите-партньори на БНТ за мисията на обществената телевизия, 
за структурата, организацията и финансирането на парламентарни  канали и предавания на 
съответните телевизии и др.;

- подготовката на участия на представители и телевизионни екипи на БНТ в 
различни международни прояви и отразяване на актуални политически , културни  и 
спортни събития в чужбина;

- събиране и предоставяне на данни за БНТ в отговор на отправени запитвания, вкл. 
и за справочниците на ЕБУ;

Чрез „Евровизия” се осъществява подаването на заявки за трасета и координация на 
отразяването на различни  политически и спортни събития, включително посещения на 
български политици в чужбина и  на чуждестранни делегации в България. Изпълняват се 
логистични, технически и програмни заявки на чуждестранни екипи у нас, като това 
включва изготвяне на бюджети и  проследяване на фактурирането и разплащанията. 

През периода от август 2014 г. до януари 2015 г. работихме по координацията и 
подаването на заявки за сателитни трасета, коментаторски места и акредитации за редица 
международни, спортни, политически и др. събития.

Във връзка със сключени договори за телевизионни права вече се работи по 
организацията и отразяването на  предстоящите летни олимпийски и параолимпийски 
игри в Бразилия – 2016 г., Европейското първенство по футбол във Франция – 2016 г., 
Зимните олимпийски и параолимпийски  игри в Корея – 2018 г., както и тазгодишното 
Европейско първенство по волейбол, на което БНТ ще е телевизия-домакин.

Направление „Международна дейност, проекти и програми” отговаря и за 
осигуряване на необходимите на БНТ преводачески услуги.

МЕЖДУНАРОДНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОЕКТИ 

През отчетния период продължихме работата по обезпечаване участието на БНТ в 
различни международни проекти, което ни дава възможност както да използваме чуждия 
опит и добри практики, така и чрез участие в международни копродукции да ползваме 
безвъзмездно качествени програми за излъчване. Сред тези проекти са:
• Проект „Гражданите и изборния процес” („Citizenship Project and election process”) 
на CIRCOM, финансиран от Европейския парламент. Чрез този проект бяха финансирани и 
заснети общо 5 репортажа, свързани с изборите за Европарламент (репортажите са качени 
на FTP сървър, от където, според условията на проекта, са достъпни за излъчване от 
останалите телевизии, членки на CIRCOM). През отчетния период беше официално 
заявено намерението за участие в проекта и през 2015г.;
• Отбелязване на Световния ден на телевизията - 21 ноември. БНТ, както и другите 
телевизии, членки на EBU, се включи в инициативата чрез многократно излъчване на 30-
секунден видеоклип, както и специално издание на „Денят започва с култура“ и 
публикуване на информация на страницата на БНТ в Интернет;
• Проектите за драма и документални филми за деца приключиха тази година 
изключително успешно за БНТ. Нашето участие и качеството на изработените продукции 
беше оценено високо, за което получихме специално благодарствено писмо. В отговор на 
отправената нова покана, по финансови съображения през 2015 г. заявихме участие само в 
проекта за детско игрално кино, като изпратихме писмо с молба за намаляване таксата за 
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участие и за съдействие за получаване на още програми от предишни издания, 
производство на други участници в проекта;
• По молба на МРТ организирахме българско жури, което се включи в националната 
селекция за определяне на песента, която ще представи Македония на Конкурса за песен 
на Евровизия през 2015 г. в Австрия;
• Участвахме активно в осъществяването на  административната подготовка и 
организация на българското участие в Конкурса за детска песен на Евровизия, Малта 2014 
г., като представител на направлението беше пряко ангажиран с координацията на 
работата на националното жури и гласуването на телевизионните зрители, в съответствие с 
регламента на конкурса;
• БНТ подписа писмо за намерение за участие като копродуцент в шоу-концерт за 
отбелязване на 60-годишнината от Песенния конкурс на Евровизия. В момента се водят 
преговори за намаляване на финансовото ни участие в проекта;
• Организирахме участие на наш представител в сесията за представяне на проекти за 
международни копродукции, организирана от Групата на експертите за документални 
филми към EBU през ноември 2014 г. в Амстердам . За целта съдействахме и в изготвянето 
и изпращането на проектно предложение за документален филм за Юлия Кръстева, 
наречен “She, the Stranger” с автор Искра Ангелова, изпълнителен продуцент Петя 
Тетевенска. След като проектът премина предварителната селекция, беше организирано 
участие на авторката в срещата на продуцентите на селектираните предложения. Работата 
и кореспонденцията за търсене на финансиране и чужди копродуценти продължава.

ПРОГРАМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗЛЪЧВАНЕ ПО МЕЖДУНАРОДЕН 
ОБМЕН

Направлението разработва, координира и осъществява основните аспекти на  
двустранното и многостранното сътрудничество на медията, съгласно съществуващото 
българско и международно законодателство, в съответствие със специфичните особености 
на различните страни и вземайки предвид програмните потребности и интереси на БНТ. В 
тази връзка работихме активно за осигуряване на програми за безвъзмездно излъчване и 
през последните шест месеца бяха получени:

- 15 бр. кратки образователни програми със средна продължителност 10 минути за 
успешни научни проекти, реализирани с помощта на европейско финансиране, 
предоставяни по линия на Европейския научно-изследователски медиен център, с право 
на неограничен брой безплатни излъчвания по БНТ;

- 24 бр. кратки образователни видео новини със средна продължителност 4 минути, 
предоставяни от Посолството на Япония в София за неограничен брой безплатни 
излъчвания по всички канали на БНТ;

- 33 бр. детски игрални и документални филми от 15 минути всеки, получени на 
базата на договореното завръщане на БНТ в групата за производство на детски предавания 
на EBU. Всичките  филми са с право на неограничен брой безплатни излъчвания за период 
от 10 години;

- Продължи получаването на рубриките „Днес и утре”, „Да открием Германия”  и  
„Изкуството на ХХI век” на Германската телевизия DW. Съгласно действащото безсрочно 
споразумение, материалите от тези рубрики се свалят от сателит и след обработка се 
излъчват двукратно по БНТ1 и БНТ2;

- През отчетния период изпратихме 6 програми на БНТ за каталога на URTI за 
2015 година.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ

Направление „Международна дейност, проекти и програми” е главният 
координатор на участието на БНТ в различни международни фестивали у нас и в чужбина. 
За целта, на базата на получените покани за участие международният фестивален 
календар се актуализира ежегодно. По финансови съображения, като правило се търсят 
фестивали без такса, макар че това е начин да популяризираме и промотираме нашата 
продукция. Най-често, в отговор на получени покани, предлагаме налични, вече 
обработени (субтитрирани) програми, вместо да търсим нова оригинална продукция. 
Предвид филмите, които произвежда БНТ като продуцент на сериали, отговарящи на 
всички съвременни международни стандарти, през последните две години се набляга и на 
търсене на фестивали, където основна категория са сериалите.

Участията, включително и постиженията (награди, номинации и др.), през отчетния 
период са както следва:
• 13-ти Международен фестивал Sichuan TV Festival за наградата “Gold Panda” за 
документални филми (ноември 2014 г. в Съчуан, Китай) – бяха изпратени 2 филма;
• Международен фестивал Cineast (октомври 2014 г. в Люксембург) -
организаторите заявиха желание да покажат филма „Отчуждение” в извънконкурсната 
програма;
• „Европейски медийни награди” на Европейската филмова академия в Берлин 
(2014) – през септември беше предварителната селекция, на която беше номиниран за 
участие филмът „Отчуждение“;
• „Банско филм фест” - 14-ти Международен фестивал (ноември 2014 г., гр. Банско) 
– участвахме с 2 филма. „Мечтата Еверест” получи наградата за български филм;
• „Златен ритон” 21-ви Фестивал на българското документално и анимационно кино 
(декември 2014 г. в гр. Пловдив) – БНТ представи общо 11 филма. Присъдена беше 
Награда за режисура на документален филм – на режисьора Росен Елезов за цялостно 
представяне в конкурсната програма;
• 28-ми Международен фестивал за аудиовизуални програми FIPA (януари 2015 г. в 
Биариц, Франция) – нито един от изпратените 4 филма/ програми не беше селектиран;
• Медиен фестивал за европейския път на България - „Българската Европа” (месец 
ноември 2014 г. в гр. Русе) - заявени и изпратени за участие в конкурсната програма на 
фестивала бяха общо 20 продукции на БНТ. Наградите за БНТ в този фестивал бяха 
както следва: 

* ГОЛЯМАТА НАГРАДА – „Частен случай” – „Кончето Уолтър” на Мая 
Димитрова, БНТ - заради метафората на цивилизационния сблъсък;

* Специална Награда – „На Прицел” на Слави Ангелов, БНТ - За оригинална 
интерпретация на важен проблем;

* Специална Награда, връчвана по решение на журито от организаторите на 
фестивала – сдружение „Европейски пространства“: за филмите „Диагноза“ и „Френска 
любов“, БНТ в лицето на Николай Василев, заради артистизма и симпатията към хората в 
беда;

* В Категория „Реформа в съдебната система” - Награда за документален филм 
"Под запрещение", БНТ - автор Мария Чернева, режисьор Борислава Димова, оператор 
Атанас Атанасов за успешно претворяване на болезнен проблем;
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* В Категория „Социално включване на маргинализирани групи в обществото” -
Награда за телевизионно предаване „Малки истории“, БНТ заради вниманието, което 
оказват към човека, изпаднал в безрадостна ситуация;

* Награда за режисура - Николай Василев, БНТ, за цялостно присъствие на 
фестивала Българската Европа;

* Грамота на Цвета Младенова от БНТ за „Корал завинаги“ и „Продавачи на 
мечти“;

* Грамота на Виолета Никифорова, БНТ2 Русе, за проявена особена социална 
чувствителност;
• Международен филмов фестивал Berlinale /февруари 2015 г., Берлин, Германия/ -
направени са акредитации на представителите на ръководството на БНТ, които ще 
представят двата сериала „Под прикритие” и „Четвърта власт”;
• Конкурс за български късометражни филми за наградата Jameson в рамките на  19 –
ти Международен „София Филм Фест” - предстои през март, 2015  -– изпратени са 2 
програми;
• 13-ти Международен фестивал за късометражно кино In the Palace - Предстои през 
юни 2015 г., Балчик, България. Изпратени са 2 филма в периода за предварителни 
(безплатни) заявки;
• 55–ти Международен телевизионен фестивал „Златната нимфа” в Монте Карло 
(юни 2015 г.) – изпратени са 3 филма;
• Международен фестивал - TRT Documentary Awards (Истанбул, Турция) –
подготвени и изпратени са общо 5 филма;
• Фестивал за детски програми „Златен Кайро” (март 2015 г. в Кайро) – подготвени и 
изпратени са 2-та късометражни филма – игрален и документален, изработени в рамките 
на проекта за съвместна копродукция на детски програми на ЕБУ през 2014 г.

ПРОЕКТИ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ДОГОВОРИ С МИНИСТЕРСТВА 
И ВЕДОМСТВА

В съответствие с концепцията на Генералния директор за развитие на телевизията 
през периода 2013 – 2016 г., към Направление ”Международна дейност” беше нарочно 
създаден сектор „Международни проекти и оперативни програми”, който да работи 
активно в тази насока и да съдейства за осигуряване на допълнителни срества към 
изключително свития бюджет на обществения телевизионен оператор. С подготовката и 
старта на новия програмен период новосъздаденият сектор полага сериозни усилия, 
организира срещи и води разговори за да промени статуквото и да издейства включване на 
институцията ни като потенциален  бенефициент по различните предстоящи процедури по 
ОП.

Наред с това, през отчетния период сме търсили и други възможности за 
кандидатстване за финансиране и сме участвали в подготовката на следните проекти за 
усвояване на фондове по линия на Европейския съюз:
• Процедура, обявена от ЕК по предприсъединителните фондове – за изработване и 
излъчване на аудио-визуална поредица като част от кампанията за популяризиране на ЕС 
в Сърбия. БНТ участва като партньор в сформиран за целите на кандидатстването 
консорциум. Проектът бе сред селектираните, които бяха допуснати до последната фаза 
на оценяване;
• Специфична процедура за телевизии към Европейския парламент (ЕП), по която ще 
бъдат финансирани всички видове телевизионни програми, които представят на 
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гражданите в ЕС информация за работата на ЕП, телевизионни програми, в които се 
поставя акцент върху нови и иновативни подходи за комуникация, както и за даване на 
нов тон и образ на усилията на Европейския парламент да влезе в ефективен диалог с 
европейските граждани, особено младите хора. Проектното предложение беше подготвено 
в направлението и подадено на 14 януари 2015 г. Резултатите от оценката  се очакват към 
края на февруари 2015 г.;
• БНТ участва в подготовката на проектно предложение като партньор по проект 
„Познавам своя свят”, съвместно със сдружение „България си ти” и партньори от 
Словения, Сърбия и Хърватия по програма „Еразъм Плюс” - Проекти за сътрудничество –
Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики;
• Все още очакваме резултатите от подадените през предишния отчетен период 
четири проектни предложения по Програма БГ08 „Културна наследство и съвременни 
изкуства“- Мерки 1, 2, 3 и 4.

Направление „Международна дейност, проекти и програми“ работи активно и при 
подготовката, подписването и реализирането на договори по дейност „Информация и 
публичност“ по проекти на различни министерства и ведомства, а именно:
• с Министерство на икономиката – по проект „Осигуряване на публичност и 
прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. Срок на договора м. юни 
2015 г., в момента се излъчват видеоклиповете;
• с Министерство на регионалното развитие - по проект „Осигуряване на 
прозрачност на процеса по изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 и 
популяризирането й чрез електронните и печатни медии“. Срок на договора м. септември 
2015г.;
• с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – по
проект „Популяризиране на оперативна програма Транспорт 2007-2013г. сред широката 
общественост чрез сътрудничество с електронни медии /телевизии и радиостанции/-
изпълнението на договора е пред финализиране;
• с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – по 
проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”- реализацията 
приключи през отчетния период;
• с Министерство на земеделието – Дирекция на природен парк „Витоша” – по 
проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк 
Витоша – фаза 2“ - реализиран;
• с Министерски съвет за популяризиране на Европейските фондове – по проект 
„Популяризиране на добри практики по оперативните програми, съфинансирани от 
структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС и подготовката на програмен период 
2014 – 2020“ - реализиран;
• с Министерство на регионалното развитие - изпратили сме и нова детайлна оферта 
за 2015 г. с новите рубрики и предавания към договор, който в момента е в процес на 
изпълнение;
• с Европейската комисия - в момента се изпълнява договор „Информационна 
кампания - Приоритети на ЕС”. Срок на договора – м. март 2015 г.;
• с Висшия съдебен съвет - водят се преговори за подготовката на договор по 
„Информация и публичност” – изпратена оферта от страна на БНТ и сме в  очакване на 
отговор.
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Оперативните програми, по които БНТ може да кандидатства за периода 2014 –
2020 г. след публикуване на конкретните насоки са: „Развитие на човешките ресурси”, 
„Добро управление”, „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентноспособност”, „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и  
„Околна среда“. В тази връзка и с оглед възможността за осигуряване на допълнителни 
средства в бюджета на БНТ, са предприети действия за организирането на срещи с 
представители на ръководствата на съответните звена в различните министерства и 
ведомства.

НАПРАВЛЕНИЕ „ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ”

През второто полугодие на 2014 година БНТ навлезе в кулминационния етап от 
отбелязването на своята 55-годишнина. Затова през целия период усилията на екипа на 
Направление „Публични комуникации” бяха насочени към популяризиране на кампанията, 
организиране и провеждане на специални събития и налагане на новите формати, 
създадени по този повод. В ПР стратегията, изготвена в края на 2013 година, активностите 
бяха разпределени равномерно във времето, така че да имат своята логична завършеност и 
ясно послание. Планираните събития имаха за цел да предизвикат интереса на всички 
целеви групи – от най-малките - децата, до възрастните хора, част от които пазят спомени 
за началото на телевизията. Но основната ни задача бе да формираме обективна представа 
за професионализма, стабилността и социалната отговорност на БНТ. За нас бе важно да 
откроим доверието като най-ценния капитал на обществената медия. Успоредно с 
външната аудитория, ПР стратегията включваше подобряване на комуникацията със 
служителите на телевизията, които да припознаят 55-годишнината като личен празник.

През изминалите месеци имаше още два комуникационни акцента за БНТ –
Детската Евровизия и изключителния успех на българските представители Крисия, Хасан 
и Ибрахим, както и премиерата на най-новия сериал на обществената медия – „На 
границата”. През втората половина на изминалата година Направление „Публични 
комуникации” успя да надгради и разгърне социално отговорната кампания „Спри, детето 
запази!”, разширявайки обхвата на покритие и в други градове на страната.

През месец октомври, за третата годишнина на БНТ2 обявихме и началото на 
новата социално-отговорна кампания „Купувам българско”.

За този период Направление „Публични комуникации” изпрати 251 прессъобщения, 
комуникирайки своевременно всички новини, свързани с Българската национална 
телевизия.

55 ГОДИНИ БНТ
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През изминалата година националната телевизия успя да реализира една позитивна 
и модерна кампания за своята 55-годишнина. В съзвучие с ПР стратегията, показахме, че 
БНТ е динамично развиваща се обществена медия, адекватна на потребностите на зрителя. 
За нас беше важно до достигнем до всички целеви групи, но без това да изглежда 
носталгично. В рамките на последното шестмесечие, Направление „Публични 
комуникации” организира и проведе следните ПР активности:

„УЛИЦА БНТ 55”, ГР. СОФИЯ

На 24 август БНТ посрещна стотици гости в импровизирания си дом на открито. 
Направление „Публични комуникации” нарече проекта „Улица БНТ 55“. Медията покани 
своите приятели и зрители от различни възрасти в шатра на открито на столичната улица 
„Оборище“, в рамките на фестивала за градска култура и изкуство „София диша“. Там ги 
посрещаха младите и усмихнати експерти от Направление „Публични комуникации” и на 
големи плазмени екрани им пускаха избрани моменти от 55-годишната история на 
телевизията. Излизайки от дома на БНТ, зрителите споделяха своите впечатления. „БНТ е 
вкусът на моето детство“, „С нетърпение очаквах Педя човек-лакът брада“, „Вярвам на 
БНТ, продължавайте да бъдете все така обективни“ – това бяха само част от спонтанните 
реакции на гостите.

По време на събитието, екипът на БНТ показа избрани моменти с най-доброто от 
четирите канала на медията – БНТ1, БНТ2, БНТ Свят и БНТ HD. Кулминацията на 
събитието бе флашмоб, в който актьорът Ивайло Захариев, познат като ченгето Мартин от 
„Под прикритие“, сложи белезници на водещия на „По света и у нас“ Спас Кьосев. 
Зрителите коментираха, че продукциите на телевизията са толкова завладяващи, че 
„арестуват“ тяхното внимание.

„УЛИЦА БНТ 55”, ГР. СОЗОПОЛ

След успеха на „Улица БНТ 55“ в гр. София, издигнахме шатрата и в гр. Созопол за 
Празниците на изкуствата „Аполония”. Гости на телевизията бяха популярни личности, 
хора на изкуството и много зрители. Част от тях с радост ни разказаха личните си 
спомени, свързани с медията. С този модерен подход показахме, че БНТ наистина е близо 
до зрителя и доверието е взаимно.
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ВИДЕООБРЪЩЕНИЯ „55 ГОДИНИ БНТ - ПО-СИЛНА ОТ 
ВРЕМЕТО”

БНТ покани известни личности на България да отправят своето пожелание към 
медията. Почти 100 доказани авторитети от различни сфери на културния и обществен 
живот обвързаха своите лични спомени с богатата история на националната медия. Сред 
тях бяха акад. Антон Дончев, акад. Пламен Карталов, проф. Стефан Цанев, проф. Божидар 
Манов, проф. Минчо Минчев, Емил Табаков, отец Гавраиил, Теди Москов, Александър 
Морфов, Мариус Куркински, Татяна Лолова, Валя Балканска, Теодосий Спасов, Силвия 
Кацарова, дует Ритон, Влади Ампов- Графа, Мария Гроздева, Йордан Йовчев, Мария 
Петрова, момичетата от Националния отбор по художествена гимнастика и много други.
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Много от популярните лица разказаха как е започнала тяхната кариера и признаха, 
че дължат своята популярност именно на Българската национална телевизия. Архивни и 
съвременни кадри бяха преплетени в посланията, припомняйки знакови предавания, 
големи спортни постижения и емоционални моменти за поколения българи. Режисьор на 
клиповете е Явор Бобев.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ 55-АТА ГОДИШНИНА НА БНТ

БНТ отбеляза рождения си ден на 7 ноември с празничен концерт пред Народния 
театър „Иван Вазов“. Събитието събра бивши и настоящи лица от екрана, колеги, хиляди 
зрители и приятели на медията. Концертът бе излъчен и на живо в ефира на БНТ1. Водещи 
на събитието „55 години БНТ“ бяха Драго Драганов, Ани Михайлова и Камен 
Воденичаров, а актьорите от „Шоуто на канала“ забавляваха гостите и зрителите с 
подбрани забавни скечове. На сцената на БНТ се състоя незабравима среща между Педя 
Човек-лакът брада и познатата от началото на прехода кукла „Ку-Ку“.

Топкулинарят Ути Бъчваров поднесе най-сладката изненада за рождения ден на БНТ –
огромна торта с логото на телевизията.

Малко преди края на спектакъла в небето на нощна София полетяха десетки балони с 
логото на БНТ и слогана „55 години по-силна от времето“. Празникът завърши със заря.
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„БНТ СЛЕД 55”, „55 ГОДИНИ ОТ ВАШИЯ ЖИВОТ”

Направление „Публични комуникации” активно работеше за популяризирането на 
двете предавания, посветени на годишнината – „БНТ след 55” и „55 години от вашия 
живот”. В периодичния печат бяха публикувани десетки материали, сред които и 
интервюта с водещите им – Анна Ангелова и Драгомир Драганов.

„НА ГРАНИЦАТА”

Ефирната премиера на най-новия сериал на БНТ – „На границата” беше на 2 ноември 
2014 година. Но работата на Направление „Публични комуникации” започна от лятото. В 
началото разпространихме снимки и информация от снимачната площадка. Последваха 
интервюта с режисьора, сценариста и изпълнителния продуцент. След това изготвихме 
медия планиране на участията на актьорския състав. Реализирани бяха десетки интервюта, 
публикации, корици на телевизионните книжки. Сред тях са в. „Труд“ /”На границата 
между любовта и смъртта е човекът”, 25 юли; интервю с актьора Димо Алексиев –
„Оскотяването е масово”, 9 ноември/, в. „Монитор“ /интервю със сценариста Димитър 
Стоянович – „На границата” чакаше ефир от 5 години”, 28 юли/, в. „Стандарт“ /”Разказите 
на Йовков в сериал на БНТ”, 16 август; „На границата” по БНТ през октомври”, 6 
септември/, в. „24 часа“ /”БНТ засне 6-серийна поредица по мотивите на Йордан Йовков, 
16 юли/, сп. „Биограф“ /интервю с режисьора Станимир Трифонов - „Копнеж по 
нормалност”, м. ноември/.

На 19 октомври организирахме и специално събитие в кино „Одеон“, на което бе 
прожектиран първият епизод от поредицата. Столичното кино събра на едно място екипа, 
реализирал проекта, продуцентите, журналисти и представители на киносредите. Гостите 
на премиерата бяха въведени в специфичната атмосфера на сериала. Фоайето пред 
киносалона бе специално преобразено за случая. Сред автентичните костюми на героите 
от филма посрещнахме зрителите, които се докоснаха до миналото, описано от Йовков.

Филмът направи впечатление с добрата актьорска игра, вълнуващите кадри, силната 
история и авторската музика на композитора Димитър Стрезов. И веднага предизвика 
одобрението на киногилдията у нас.



Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Ц И О Н А Л Н А  Т Е Л Е В И З И Я

103

 

„БНТ СЛЕД 55”, „55 ГОДИНИ ОТ ВАШИЯ ЖИВОТ”

Направление „Публични комуникации” активно работеше за популяризирането на 
двете предавания, посветени на годишнината – „БНТ след 55” и „55 години от вашия 
живот”. В периодичния печат бяха публикувани десетки материали, сред които и 
интервюта с водещите им – Анна Ангелова и Драгомир Драганов.

„НА ГРАНИЦАТА”

Ефирната премиера на най-новия сериал на БНТ – „На границата” беше на 2 ноември 
2014 година. Но работата на Направление „Публични комуникации” започна от лятото. В 
началото разпространихме снимки и информация от снимачната площадка. Последваха 
интервюта с режисьора, сценариста и изпълнителния продуцент. След това изготвихме 
медия планиране на участията на актьорския състав. Реализирани бяха десетки интервюта, 
публикации, корици на телевизионните книжки. Сред тях са в. „Труд“ /”На границата 
между любовта и смъртта е човекът”, 25 юли; интервю с актьора Димо Алексиев –
„Оскотяването е масово”, 9 ноември/, в. „Монитор“ /интервю със сценариста Димитър 
Стоянович – „На границата” чакаше ефир от 5 години”, 28 юли/, в. „Стандарт“ /”Разказите 
на Йовков в сериал на БНТ”, 16 август; „На границата” по БНТ през октомври”, 6 
септември/, в. „24 часа“ /”БНТ засне 6-серийна поредица по мотивите на Йордан Йовков, 
16 юли/, сп. „Биограф“ /интервю с режисьора Станимир Трифонов - „Копнеж по 
нормалност”, м. ноември/.

На 19 октомври организирахме и специално събитие в кино „Одеон“, на което бе 
прожектиран първият епизод от поредицата. Столичното кино събра на едно място екипа, 
реализирал проекта, продуцентите, журналисти и представители на киносредите. Гостите 
на премиерата бяха въведени в специфичната атмосфера на сериала. Фоайето пред 
киносалона бе специално преобразено за случая. Сред автентичните костюми на героите 
от филма посрещнахме зрителите, които се докоснаха до миналото, описано от Йовков.

Филмът направи впечатление с добрата актьорска игра, вълнуващите кадри, силната 
история и авторската музика на композитора Димитър Стрезов. И веднага предизвика 
одобрението на киногилдията у нас.

 

ДЕТСКА ЕВРОВИЗИЯ 2014

През 2014 година БНТ обедини усилията си с bTV, за да организират участието на 
български представител на Детската Евровизия. Съвместно с продуцентска компания 
„Седем Осми“ на престижния конкурс, организиран от EBU, за Малта отпътува триото 
Крисия, Хасан и Ибрахим.

Работата на Направление „Публични комуникации“ по комуникацията на 
събитието започна с подготовка и планиране на публикации и интервюта в печатни и 
електронни медии. Съвместно с маркетинг отдела на БНТ и екипа на bTV беше разработен 
комуникационен план за популяризирането на песента и участието на децата в конкурса. 
Беше разработена и поддържана и фейсбук страница, посветена на българските 
представители.

БНТ излъчи откриването и самия конкурс, което беше комуникирано и широко 
отразено в медиите. Бяха направени десетки публикации, свързани с талантливите деца и 
тяхното участие. За пристигането им от Малта след спечелването на второто място 
Направление „Публични комуникации“ съдейства за комуникацията в медиите на 
специалното студио, в което БНТ предаде пряко завръщането на нашите участници.
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КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

КАМПАНИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ „СПРИ, ДЕТЕТО ЗАПАЗИ!“

Като създател на една от силните корпоративни кампании у нас, Направление 
„Публични комуникации” продължи да я развива и надгражда и през изминалото 
шестмесечие. Това успяхме да постигнем с интересни активности, привличане на нови 
посланици и партньори и работа с нови общини.

Конкурс за есе (25.08 – 15.09.2014 г.)

По случай първия учебен ден, обявихме литературен конкурс за детско есе. В него 
участваха деца до 18 години, които разказаха своите истории, емоции и преживявания на 
пътя. Хлапетата имаха свободата да пишат за всичко, което ги вълнува и е свързано с 
пътуване, пътна безопасност, превозни средства. Малките писатели от цялата страна 
изпратиха множество вълнуващи есета. Най-добрите 24 бяха публикувани на сайта на БНТ 
– www.bnt.bg , където всеки можеше да ги прочете и да гласува за своя фаворит. 
Победителите бяха обявени на специално организирано събитие по случай първия учебен 
ден на лятната естрада в Борисовата градина. Първо място спечели творбата на 17-
годишната Габриела Бисерова Георгиева от гр. Монтана. На второ място зрителите на БНТ 
класираха Ивана Иванова Лазарова, също на 17 г. от София. Третата награда беше за 14-
годишната Мила Владимирова Иванова от град Добрич. Специалната награда получи най-
малкият участник в конкурса – 6-годишният Никола Досев от София. Неговият призив 
беше всички, които карат колело, да си слагат сигнални жилетки, за да са видими на пътя.

Първият учебен ден със „Спри, детето запази!“ (15.09.2014 г.)

По случай първия учебен ден, направление „Публични комуникации“, съвместно 
със Столична община и Съвета по безопасност на децата в София, организира детски 
образователен празник на лятната естрада на Борисовата градина. През 2014 година година 
събитието бе голямо по мащаб, обикаляйки столицата с призива „Спри, детето запази”. 
Специалното събитие започна от 16:00 часа на лятната естрада в Борисовата градина. Но 
преди това от три ключови точки на София тръгнаха три лъча с различни превозни 
средства, чиято крайна цел бе Борисовата градина. Софийският ретротрамвай превърнахме 
в арт център, където се проведе открит урок по изобразително изкуство с известния 
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КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

КАМПАНИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ „СПРИ, ДЕТЕТО ЗАПАЗИ!“
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Първият учебен ден със „Спри, детето запази!“ (15.09.2014 г.)
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събитието бе голямо по мащаб, обикаляйки столицата с призива „Спри, детето запази”. 
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художник Иван Яхнаджиев. Той предизвика фантазията на децата да нарисуват това, което 
виждат на пътя. Втората подвижна сцена бе най-новият електробус на Градския транспорт, 
който временно стана музикална сцена за група СПРИНТ и трио „ВИВА”. Третият лъч бе 
на велосипедистите, сред които бяха лицата на БНТ Анна Ангелова, Мария Андонова, 
Карина Караньотова, Златимир Йочев и Ивайло Захариев. А водещият на „По света и у 
нас” Спас Кьосев посрещна участниците от трите лъча на лятната естрада в Борисовата 
градина. Децата, които дойдоха на събитието имаха уникалния шанс да създадат обща 
творба с художник от ранга на Иван Яхнаджиев. Те изготвиха уникално арт пано, 
използвайки 400 детски колички с призива да се спре войната по пътищата. Паното е с 
размери 2 х 2 метра. Гости на събитието бяха кметът на Столична община - Йорданка 
Фандъкова, генералният директор на БНТ - Вяра Анкова, представители на КАТ.
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Нови пътни знаци на “Спри, детето запази!” в Пловдив (05.11.2014 г.)

В рамките на кампанията за пътна безопасност „Спри, детето запази!“ бяха 
монтирани два знака в Пловдив. Така предупредителните табели с логото на инициативата 
в града вече са четири, след като такива бяха поставени през 2012 г. Новите знаци бяха 
монтирани на изключително опасна пешеходна пътека на бул. „Мария Луиза“, на която са 
станали множеството инциденти. Акцията на БНТ в Пловдив се осъществи съвместно с 
организаторите на кампанията „Аз карам велосипед, последвай ме“. По време на 
събитието доброволци раздаваха шапки, тениски и стикери с логото на „Спри, детето 
запази!“

Кампанията „Спри, детето запази!“ с коледен празник за децата
(14.12.2014 г.)

За трета поредна година събрахме децата на общообразователен празник по 
безопасност на движението. Както и досега, наши гости бяха момчета и момичета от SOS
детски селища. Тази година към тях се присъединиха и социално слаби семейства от 
„Холидей Хироус“. На събитието в Руския културно-информационен център се събраха 
над 150 малчугани и техните родители. В програмата се включиха детската актьорска 
школа „Хлапета“ към БНТ, които забавляваха гостите със забавни етюди, танци и скечове. 
Много въпроси, свързани с пътната безопасност, бяха отправени към най-малките гости. С 
голяма увереност те разпознаваха пътните знаци и знаеха на какъв сигнал на светофара 
трябва безопасно да преминат улицата. Водещи на празника бяха младата актриса 
Патриция Пъндева и колегата й Живко Джуранов, когото децата познават от предаването 
„Бърколино“.
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ПЪТУВАЩО ЛЯТНО КИНО С БНТ1

През м. юли 2014 г. стартира третият сезон на една от най-популярните и обичани 
кампании на БНТ – „Пътуващо лятно кино с БНТ 1“. Инициативата за възстановяване на 
изчезващите летни кина обиколи 31 населени места в два тура. През 2014 година 
обиколката на лятното кино премина под мотото „25 години свободна България“. Част от 
селекцията включваше режисьорски дебюти, класически български филми и най-новите 
документални заглавия, продуцирани от БНТ. Направление „Публични комуникации“ 
изработи комуникационна стратегия за популяризирането на третия сезон на кампанията 
„Пътуващо лятно кино с БНТ 1“. Целта бе една от най-успешните инициативи на 
националната медия да затвърди позициите си на обществено значим проект, реализирал 
трайни успехи и доверие. Съвместно с екипа, отговорен за организацията на лятното 
турне, направление „Публични комуникации“ изготви план за привличане на медийни 
партньори и реализация на медиен интерес. Като основен медиен партньор на кампанията 
бе привлечена Българската телеграфна агенция. Освен с публикации, гостуванията на 
лятното кино бяха отразявани и в уебсайта на БНТ и социалните мрежи. На 3 юли 
Направление „Публични комуникации“, съвместно с екипа на Пътуващо лятно кино с БНТ 
1“, организира откриващо събитие за началото на сезона на откритата сцена в Борисовата 
градина в София. Присъстващите на прожекцията на филма „Дзифт“ получиха 
информационни брошури с маршрута и заглавията, включени в Лятно кино`2014. Такова 
събитие беше организирано и за втория тур на кампанията, отново в София. Специален 
гост на събитията бе и заместник-кметът на Столична община-партньор на проекта, г-н 
Тодор Чобанов, режисьори и актьори от филмите, представени в кампанията. Обиколката 
и резултатите от кампанията на Пътуващото лятно кино бяха комуникирани с редица 
прессъобщения до медиите. Направление „Публични комуникации“ работи активно и по 
популяризирането на новия съпътстващ проект–пътуващата детска библиотека, като 
осигури партньорство с книжарници и книгоиздателства, които предоставиха 
безвъзмездно свои книги за кампанията.
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„КУПУВАМ БЪЛГАРСКО”

През 2014 г. БНТ2 стартира една от най-мащабните си социалноотговорни 
кампании – “КУПУВАМ БЪЛГАРСКО“. Инициативата бе анонсирана в деня, в който 
медията навърши 3 години – 16 октомври 2014 г. Започнала като кампания в подкрепа на 
българските производители на млечни продукти, понастоящем кампанията обединява 
компании от няколко различни браншови организации – хлебари и сладкари, месни 
продукти. Нови компании и организации подкрепят и се присъединяват към идеята за 
промотиране и защита на качествените български стоки. Направление „Публични 
комуникации“ съдейства за организирането на две събития за журналисти – за представяне 
на кампанията на 16 октомври, и за обявяване на новите присъединили се партньори – на 
11 декември 2014 г. Първото събитие се проведе в клуб „+ това“, и на него журналистите 
видяха промоклипа на кампанията, чуха информация за нея от директора на БНТ Свят и 
региони Екатерина Генова и получиха информационни материали. Събитието и стартът на 
кампанията бяха широко отразени, както в националните, така и в регионалните и 
специализираните издания. През м. ноември БНТ2 беше отличена с грамота за „Медия-
пазител на традициите“, именно заради кампанията „Купувам българско“. През декември 
беше организирано събитие в столичния клуб „Мото“, на което беше обявено включването 
на Браншовата асоциация на хлебарите и сладкарите в кампанията. Тематиката и целите на 
„Купувам българско“ бяха широко развити и отразени и в серия от репортажи, които могат 
да се видят в специална секция на интернет страницата на БНТ. 
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„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”

В подкрепа на ежегодната кампания на Президента на Република България -
„Българската Коледа”, Направление „Публични комуникации” инициира фейсбук 
кампания сред служителите на БНТ. Водещи, репортери и служители на медията се 
обединиха около тази национално-значима кауза, зад която националната телевизия 
застана още от самото начало. Служителите смениха профилната си снимка във Фейсбук с 
логото на кампанията и отправиха личен призив да се помогне на болните деца на 
България. Примерът на БНТ последваха и колеги от останалите медии, както и 
администрацията на Президента на Република България. В празничния концерт 
„Българската Коледа“ като водещи се включиха водещите на БНТ Камен Алипиев, Поли 
Златарева и Спас Кьосев. Чрез видеообръщения Георги Любенов и Мира Добрева също 
призоваха хората да се включат в благотворителната кауза.

АКЦИЯ „ДА ПОЧИСТИМ ПАНЧАРЕВСКОТО ЕЗЕРО“ – БНТ2

В първите дни на месец ноември БНТ2 организира дни за почистване на 
Панчаревското езеро от натрупани през годините битови боклуци. Медията организира 
кампанията след серия от репортажи, в които бе показано потресаващото състояние, в 
което се намира водният басейн и бреговете му. Направление „Публични комуникации” 
започна работа по кампанията няколко седмици преди това и призова доброволци от 
София и района на Панчарево да се включат в инициативата. За целта разпространи 
прессъобщения, плакати и организира интервюта с авторите на идеята. Въпреки ниските 
температури, доброволческата акция на БНТ2 обедини десетки хора. Благодарение на 
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техните усилия, разделно бяха събрани над 100 чувала битови отпадъци. В кампанията се 
включиха служителите на няколко компании. Известни лица също заявиха подкрепата си 
към каузата. Сред тях бе и олимпийската шампионка и носителка на орден „Стара 
планина“ I степен - Румяна Нейкова. Акцията се осъществи със съдействието на 
"Екобулпак" и Столична община. 

БНТ HD

През второто шестмесечие на 2014 г., Направление „Публични комуникации” 
продължи да налага в публичното пространство най-младия канал на обществената медия 
– БНТ HD. През този период изпратихме прессъобщения за новостите в програмната 
схема, като акцентът бе върху двете нови предавания – „Спорт Америка” и „Извън 
играта”. Информирахме зрителите за големите събития, които бяха излъчени от БНТ HD –
откриването на Детската Евровизия в Малта, Младежките олимпийски игри в Нанджин, 
Световно първенство по мини футбол, шампионата по американски футбол, европейските 
стартове по фигурно пързаляне от сериите „Гран При”. ПР комуникация бе осъществена и 
за включване на програмата на БНТ HD във ежедневниците и телевизионните книжки.

НОВИ ФИЛМИ, ПРЕДАВАНИЯ И ФОРМАТИ

Направление „Публични комуникации“ работи активно за популяризирането на 
всички нови филми, предавания и формати, част от програмите на БНТ.

„БНТ ПАРК LIVE”

По идея на Направление „Публични комуникации”, БНТ реализира нов уникален 
формат – „БНТ Парк Live”. Той имаше мисията да подкрепи уличните музиканти на 
България. Проектът стартира на 1 август в рамките на сутрешният блок „Денят започва”. С 
него БНТ за пореден път доказа обществения си ангажимент и доказа, че е водещ участник 
в културния живот на страната. „БНТ Парк Live” даде сцена и възможност за изява на нови 
музикални таланти. Целта на новия проект бе да привлече младата и активна аудитория и 
да позиционира БНТ като близка до последните поколения медия. Финалът на „БНТ Парк 
Live” бе отбелязан с концерт на 7 септември в Студио 1 на БНТ. Зрителите определиха 
победителят чрез гласуване на сайта на БНТ www.bnt.bg. Спечелилите музиканти от група 
„Crush” получиха право да заснемат видеоклип към първото си авторско парче. 
Направление „Публични комуникации” работи активно с медиите преди и по време на 
предаването с цел популяризиране на новия формат, неговия водещ и привличане на 
непознати музиканти, които да изявят своя талант на сцената на БНТ. Експертите на 
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Направлението продължават дейността си по „БНТ Парк Live”, подготвяйки необходимата 
документи за включването му в летния календар на културните събития на Столична 
община.

„ОТВОРЕНИ ДОСИЕТА”

На 12 ноември в ефира на БНТ1 стартира проектът „Отворени досиета”. 
Поредицата от шест документални филми бе реализирана като част от инициативата „25 
години свободна България”. Годините на тоталитаризъм бяха показани през личните 
истории на хора, преживели част от живота си като политически затворници.

Направление „Публични комуникации” изготви отделен медия план за 
популяризирането на проекта. Това включваше разпространение на прессъобщения, както 
и интервюта на продуцента, сценариста и тримата режисьори за печатните издания и 
няколко радио станции.

Поредицата се излъчваше всяка сряда и бе предшествана от дискусия в културния 
слот на сутрешния блок „Денят започва с култура”. Експертите от направлението активно 
участваха в предлагането и каненето на гости за тематичните дебати за всеки отделен 
епизод.

„Отворени досиета” предизвика силен обществен отзвук. Силният зрителски 
интерес върна документалната поредица отново в ефир в началото на 2015 г.

„ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРСКОТО КИНО”, „25 ГОДИНИ
ДЕМОКРАЦИЯ”

25 години след началото на демократичните промени в България, обществената 
медия събра в две документални поредици равносметката на прехода – „25 години 
демокрация” и „Преходът в българското кино”. Направление „Публични комуникации” 
разпространи информация за документалните филми, включени в проекти. Акцент бе 
поставен върху авторите на лентите, темите, които изследват и различните измерения на 
промяната, за която разказват.

Призовахме зрителите да потърсят допълнителна информация, интервюта и 
телевизионни архиви от ключовите дати на прехода и в интернет на 
www.promianata.bnt.bg.

„БЪЛГАРИЯ ОТ КРАЙ ДО КРАЙ”

През м. юли 2014 г., БНТ1 стартира документалния проект „България от край до 
край“. Първоначално като рубрика в сутрешния блок „Денят започва“, а от. м. ноември–и 
като самостоятелно предаване. Проектът е уникален, тъй като изследва по атрактивен 
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начин бита и мисленето на обикновените българи, и показва места и артефакти, които 
разкриват една по-различна България. Предаването, с автор и водещ Йордан Димитров, 
предизвика силен отзвук, и бе комуникирано с редица прессъобщения и специални 
публикации в медиите. Организирахме и интервюта с автора на поредицата – Йордан 
Димитров.

„МИЛИОН И ДВЕ УСМИВКИ”

Оригиналният детски формат на БНТ стартира в ефира през м. ноември 2014 г. То 
бе комуникирано с прессъобщения в медиите и публикации в профилирани сайтове за деца 
и родители.

„СЦЕНА ПОД ЗВЕЗДИТЕ”

Традиционният празничният концерт „Сцена под звездите“, който БНТ организира, 
съвместно със Столична община, в навечерието на новогодишната нощ беше комуникиран 
първо от направление „Публични комуникации“. Популяризирането на концерта беше 
изработен комуникационен план и БНТ първа информира за новогодишната си програма. 
Към медиите беше подавана регулярна информация за предаванията в празничните дни. С 
допълнителни прес информации бяха популяризирани водещите и участниците в 
празничния концерт.

„

 

„ЗДРАВЕТО ОТБЛИЗО”

В есенната програмна схема, веднага след лятната пауза, предаването „Денят 
отблизо с Мария“ се завърна в ефира на БНТ1 като „Здравето отблизо“. С обновен формат 
и концепция, предаването е единственият слот в родния ефир в този часови пояс, който 
акцентира върху методите за поддържане на добра физическа и психическа форма и 
здравословен начин на живот.

Направление „Публични комуникации“ разпространи прес информация, с която 
анонсира новия формат на предаването, промяната в името на предаването, новите 
рубрики и водещите на „Здравето отблизо“ - Мария Андонова и актьорът от “Под 
прикритие” Ивайло Захариев. За да разшири комуникацията на предаването през новия 
сезон, направление „Публични комуникации“ инициира серия от интервюта с лицата на 
„Здравето отблизо“.

„В СЯНКАТА НА ВЛАСТТА”, „ИНСПЕКТОР ВАЛАНДЕР” И 
„СВЕТИЦИТЕ”

В началото на новия телевизионен сезон /началото на м. септември/, направление 
„Публични комуникации” обяви старта на три хитови сериала в ефира на БНТ1. 
Комуникирани бяха чуждестранните поредици „В сянката на властта”, „Инспектор 
Валандер” и „Светиците”. На медиите предоставихме пълна информация и снимки за 
филмите. Договорено бе публикуване на разширени материали в телевизионните книжки, 
с повече подробности за сюжетът на сериалите и успехът им в други страни.

ОБЩЕСТВЕНА ФУНКЦИЯ НА БНТ

НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Новият обществен съвет на БНТ проведе първото си заседание. В състава му 
участват представители на десет социално значими институции. Това са Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Агенцията за хората с увреждания, Министерството 
на културата, Министерството на образованието и науката, Дирекция „Вероизповедания“ 
към Министерски съвет, Държавната агенция за закрила на детето, Националното 
сдружение на общините в Република България, Държавната агенция за българите в 
чужбина, Държавната агенция за бежанците и Българският туристически съюз.
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„ЗДРАВЕТО ОТБЛИЗО”

В есенната програмна схема, веднага след лятната пауза, предаването „Денят 
отблизо с Мария“ се завърна в ефира на БНТ1 като „Здравето отблизо“. С обновен формат 
и концепция, предаването е единственият слот в родния ефир в този часови пояс, който 
акцентира върху методите за поддържане на добра физическа и психическа форма и 
здравословен начин на живот.

Направление „Публични комуникации“ разпространи прес информация, с която 
анонсира новия формат на предаването, промяната в името на предаването, новите 
рубрики и водещите на „Здравето отблизо“ - Мария Андонова и актьорът от “Под 
прикритие” Ивайло Захариев. За да разшири комуникацията на предаването през новия 
сезон, направление „Публични комуникации“ инициира серия от интервюта с лицата на 
„Здравето отблизо“.

„В СЯНКАТА НА ВЛАСТТА”, „ИНСПЕКТОР ВАЛАНДЕР” И 
„СВЕТИЦИТЕ”

В началото на новия телевизионен сезон /началото на м. септември/, направление 
„Публични комуникации” обяви старта на три хитови сериала в ефира на БНТ1. 
Комуникирани бяха чуждестранните поредици „В сянката на властта”, „Инспектор 
Валандер” и „Светиците”. На медиите предоставихме пълна информация и снимки за 
филмите. Договорено бе публикуване на разширени материали в телевизионните книжки, 
с повече подробности за сюжетът на сериалите и успехът им в други страни.

ОБЩЕСТВЕНА ФУНКЦИЯ НА БНТ

НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Новият обществен съвет на БНТ проведе първото си заседание. В състава му 
участват представители на десет социално значими институции. Това са Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Агенцията за хората с увреждания, Министерството 
на културата, Министерството на образованието и науката, Дирекция „Вероизповедания“ 
към Министерски съвет, Държавната агенция за закрила на детето, Националното 
сдружение на общините в Република България, Държавната агенция за българите в 
чужбина, Държавната агенция за бежанците и Българският туристически съюз.



О т ч е т  з а  п е р и О д а  а в г у с т  2 0 1 4  -  я н у а р и  2 0 1 5  г .

114

 

Любинка Нягулова, говорител и ментор по дикция и правоговор на повечето 
водещи от БНТ, единодушно бе избрана за председател на Обществения съвет на 
националната медия.

Направление „Публични комуникации” разпространи новината, уточнявайки, че с 
новия обществен съвет медията ще търси мнения и насоки относно разнообразието на 
теми в предаванията и възможностите за развитие на телевизията.

СТИПЕНДИЯ НА БНТ И ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА 
КОМУНИКАЦИЯ

Направление „Публични комуникации” информира медиите и обществеността, че 
Мартина Зиновиева е носителката на стипендия за 2014 г. на името на д-р Младен 
Младенов. От 12 години БНТ и ФЖМК я присъждат на патронния празник на Софийския 
университет. Наградата бе връчена от ректора на най-старото висше учебно заведение 
проф. Иван Илчев и члена на Управителния съвет на БНТ Анета Милкова.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

През изминалия период БНТ продължи да получава редица награди за своите 
продукции и журналистически постижения. Направление „Публични комуникации” 
информираше своевременно медиите и обществеността за получените призове, 
организираше интервюта, договаряше публикации по темата. Комуникираните новини 
бяха:

Генералният директор на БНТ Вяра Анкова получи най-високото отличие на Съюза на 
българските журналисти – почетна значка „Златното перо” за личeн принос в 
отстояването на националната медия като символ на доверие и професионално 
майсторство.

Генералният директор на БНТ Вяра Анкова получи отличителния знак на председателя 
на БАН.

Продуцираният от Българската национална телевизия дебютен филм на режисьора 
Милко Лазаров – „Отчуждение“ - влезе в селекцията на Европейските филмови награди.
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Любинка Нягулова, говорител и ментор по дикция и правоговор на повечето 
водещи от БНТ, единодушно бе избрана за председател на Обществения съвет на 
националната медия.

Направление „Публични комуникации” разпространи новината, уточнявайки, че с 
новия обществен съвет медията ще търси мнения и насоки относно разнообразието на 
теми в предаванията и възможностите за развитие на телевизията.

СТИПЕНДИЯ НА БНТ И ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА 
КОМУНИКАЦИЯ

Направление „Публични комуникации” информира медиите и обществеността, че 
Мартина Зиновиева е носителката на стипендия за 2014 г. на името на д-р Младен 
Младенов. От 12 години БНТ и ФЖМК я присъждат на патронния празник на Софийския 
университет. Наградата бе връчена от ректора на най-старото висше учебно заведение 
проф. Иван Илчев и члена на Управителния съвет на БНТ Анета Милкова.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

През изминалия период БНТ продължи да получава редица награди за своите 
продукции и журналистически постижения. Направление „Публични комуникации” 
информираше своевременно медиите и обществеността за получените призове, 
организираше интервюта, договаряше публикации по темата. Комуникираните новини 
бяха:

Генералният директор на БНТ Вяра Анкова получи най-високото отличие на Съюза на 
българските журналисти – почетна значка „Златното перо” за личeн принос в 
отстояването на националната медия като символ на доверие и професионално 
майсторство.

Генералният директор на БНТ Вяра Анкова получи отличителния знак на председателя 
на БАН.

Продуцираният от Българската национална телевизия дебютен филм на режисьора 
Милко Лазаров – „Отчуждение“ - влезе в селекцията на Европейските филмови награди.  

Първа награда за филма „Пришълците” на журналистката Цветелина Атанасова 
получи голямата награда в категория „Електронни медии” в конкурса Mtel Media Masters.

Отличие от конкурса Mtel Media Masters получи Мария Чернева за репортажа си “Една 
кръвна проба за алкохол – с различни резултати в 4 лаборатории”.
БНТ 2 получи наградата “Медия-пазител на традициите“ за кампанията „Купувам 
българско“. Наградите се дават на личности, организации и населени места със значим 
принос в съхраняването и популяризирането на българските традиции и се организират 
от Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7.

Jameson Златна бленда 2014 ЧЕТВЪРТА 
ВЛАСТ Награда на журито за най-добър 
сериал

ПОД ПРИКРИТИЕ - Награди в категориите: 
Любим сериал на публиката Най-добра 
сюжетна история Откритие на годината Най-
добра екшън сцена Най-запомняща се реплика 
Лошото момче на България.

Предаването на БНТ „Нощни птици“ получи награда от фондацията на оперната прима 
Александрина Милчева - „Млади български таланти“.

Филмът на БНТ „Мечтата Еверест“ получи наградата за български филм на 14-тия 
Международен фестивал на планинарския филм, Банско.

Медиен фестивал “Българската Европа 2014″:
- голямата награда в конкурса бе връчена на журналистката Мая Димитрова за 
филма “Кончето Уолтър”. 
- предаването на БНТ “На прицел” на разследващия журналист Слави Ангелов получи 
специалната награда. 
- Николай Василев получи наградата за режисура 
- награда за филма “Под запрещение” на журналистката Мария Чернева 
- предаването “Малки истории” взе наградата за телевизионно предаване в категория 
“Социално включване на маргинализирани групи в обществото” 
- грамоти за журналистките на БНТ Цвета Младенова и Виолета Никифорова.

Журналистката на БНТ Поли Златарева получи специалната награда в категория 
“Телевизия” от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България и Съюза на 
българските журналисти.

Журналистката от БНТ Мария Чернева получи специалната награда за 
журналистика за “Пътна безопасност” на Фондация “Годишни награди за пътна 
безопасност”.
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ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ

ВЪТРЕШЕН БЮЛЕТИН ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БНТ

И през 2014 г. Направление „Публични комуникации” продължи издаването на 
електронния вътрешен информационен бюлетин за служителите на БНТ. Целта на 
бюлетина е да информира вътрешните публики за всичко, което се случва в и около БНТ, 
активностите, които реализира националната медия, новини около предавания, екипи и 
водещи. Графичният дизайн на бюлетина претърпя промени, обемът на съдържанието се 
увеличи, бяха добавени нови рубрики. По повод 55-годишнината на БНТ на 7 ноември 
беше издаден специален брой, посветен на историята на телевизията.

И през 2014 г. Направление „Публични комуникации” поддържаше непрекъсната 
връзка със зрителите чрез директния телефон, на който се приемаха и насочваха зрителски 
обаждания, така и чрез седмичния бюлетин за зрителски мнения и коментари, който 
обобщава информацията от „Телефон на зрителя” и електронната поща gledam@bnt.bg.
Бюлетинът се предоставя на програмната колегия и представлява форма за обратна връзка 
на ръководството на БНТ със зрителската аудитория.

През втората половина на 2014 г. в Направление „Публични комуникации” бяха 
одобрени за стаж четирима студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ по проекта 
„Студентски практики”. Освен теоретични познания, те придобиха и редица практически 
умения, като се включиха активно в реализацията на редица събития.   


