
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 03 

от заседание проведено на 20.01.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и одобрява корекция на бюджета на БНТ към 31.12.2015 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо Фамилия“ и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, Директора на дирекция „ТВ 

производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” 

и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор 

с Фондация „XX-Триола-Квинтола“ за заснемане и излъчване на Образователен концерт 

класическа музика „Петя и вълкът“, който ще се състои на 24.01.2016 година в зала 

„България“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на младежта и 

спорта и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на 

направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния 

координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” 

и „БНТ Свят”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Церемония за награждаване на отличилите се спортисти и треньори на България за 2015 

година „Нощта на шампионите“, която ще се състои на 31.01.2016 година.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на департамент 

„Кино, реклама и шоубизнес“ към Нов български университет и становище от Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора 

на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно 

партньорство на Международния студентски филмов фестивал „Нова вълна“, който ще се 

проведе в кино „Одеон“ в периода от 20 до 23 януари 2016 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Общество за 

справедливост“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора 

на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство на кампанията 

„Един милиард се изправят“, подкрепена от Театър 199 „Валентин Стойчев“ и Нов 

български университет, насочена в подкрепа на борбата срещу насилието над жени и 

момичета. 

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 

Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №69/18.12.2015 

година, т.7, като одобрява представената нова схема за излъчване на Международен 

турнир по тенис за мъже „Гаранти Коза София Оупън”, включен в календара на 

Асоциацията на тенисистите професионалисти (АТП). 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Управителният съвет обсъди писмо от Българска федерация по ски и докладна 

записка от Ръководителя на направление „Програмно осигуряване” съгласувана от 

и.д.Директора на дирекция „Информация” и дава съгласие за сключване на договор за 

излъчване на Европейска купа по ски алпийски дисциплини за жени Боровец`2016.  



 

 9. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава: 

 Общи условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ. 

 Тарифи за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ, включващи: 

- Тарифа за продажба на търговски съобщения в „БНТ1“ по гарантиран рейтинг на 

предаванията с цени за 30-секунден рекламен клип без ДДС; 

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по фиксирани цени за 30-секунден 

рекламен клип без ДДС в програмите „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ HD“ и „БНТ Свят“ – по 

часови пояси; 

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по пакетни цени за 30-секунден 

рекламен клип без ДДС в програмите „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ HD“ и „БНТ Свят“ – по 

часови пояси. 

10. Управителният съвет обсъди с предложения от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“, Ръководителя на РТВЦ Благоевград, Директора на дирекция 

„Техника и технологии“ и становища от Началника на отдел „Управление на човешките 

ресурси“ и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.02.2016 

година. 

 11. Решението по точката не е публично. 

 


