
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 04 

от заседание проведено на 27.01.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и приема бюджета на БНТ за 2017 година. 

2. Във връзка с постановление №372 от 22.12.2016 година на Министерски съвет за 

определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 460 лева в сила 

от 01.01.2017 година и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и в съответствие с §3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните правила за работната заплата в 

БНТ утвърждава Приложение №2 „Класификатор на длъжностите и началните основни 

месечни работни заплати“ към чл.5, ал.2, т.3 от Вътрешните правила за работната заплата 

в БНТ, в сила от 1 януари 2017 година. 

3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

утвърждаване на представения бюджет за реализация на новогодишния концерт „Сцена 

под звездите“, Управителният съвет отлага разглеждането му и изисква от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ да внесе нов коригиран бюджет. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“,  Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, 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”, и.д.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 Концерт на Гвардейския представителен духов оркестър, 

който ще се състои на 28.02.2017 година в зала „България“. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на Национален 

дворец на културата – Конгресен център София ЕАД и докладна записка от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на 

дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за партньорство с 

равностойна размяна на комуникационни активности за популяризиране на събития, 

кампании и проекти през 2017 година. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №02/11.01.2017 година, т.6 и писмо от 

музикална агенция „Кантус Фирмус“ и докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет 

приема мотивите и одобрява срещу отстъпеното право за заснемане и излъчване на 

концерта, БНТ да предостави телевизионно време за излъчване на рекламни форми. 

7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска” 

съгласувано от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с фирма „Скайшоп България“ ЕООД за продажба на 

допълнително телевизионно време за излъчване на телепазарен прозорец в програма 

„БНТ1“. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №61/27.12.2016 година, т.4 и 

предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет утвърждава 

цена за 30 секунден клип за рекламодатели при излъчване от 5 до 12 февруари 2017 година 

по програма „БНТ2“ на част от срещите от Международния турнир по тенис „Гаранти 

Коза София Оупън 2017”. 



 

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава цени за 30 секунден рекламен клип, спонсорска заставка и 

обемни отстъпки за рекламодатели при излъчване на Европейското първенство по 

волейбол през 2017 година в програмите на БНТ. 

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец декември 

2016 година. 

 11. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и на основание Правилника за организацията и дейността на УС 

на БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки и чл.79, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк на БНТ 

чрез карти за безналично плащане“, като одобрява проекта на документация за провеждане 

на процедурата. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Арт Център 

„Кърнолски“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“,  Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, 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”, и.д.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 Гала концерт на националния конкурс 

„Път към славата“, който ще се състои на 05.02.2017 година. 

13.1. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, чл.62 т.12 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС 

и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие София Иванова Живкова да 

бъде назначена на длъжността „директор” на дирекция „Търговска“. 

13.2. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията, чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за 

организацията и дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, 

определя за временно изпълняващ длъжността „началник на отдел”, отдел „Продажби“ в 

дирекция „Търговска“ Емил Николов Плачков. 
 

 


