
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание проведено на 17.04.2019 година 

 

 

 

1. Във връзка с писмо от Директора на Национално училище за танцово изкуство - 

София за медийно партньорство на информационна кампания за набиране кандидати за 

учебната 2019/2020 година и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 

7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за 

предоставяне на програмно време за излъчване на клип за кампанията, съгласно 

разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, 

при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

2. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№10/07.03.2019 година, т. 6, относно договор за годишно медийно партньорство с Народен 

театър „Иван Вазов“. 

3. Във връзка с писмо от председателя на Фондация „Софийски музикални 

седмици“ с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-

визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирана изложба за отбелязване 

на 50-годишнина на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на правата за еднократна безплатна публична прожекция на документалния 

филм „25 години Софийски музикални седмици“, произведен през 1994 година, с 

времетраене 51,05 минути и автори: сценаристи – Светлана Авдала и Росица Драганова, 

режисьор – Моника Якимова и оператори Светозар Антонов и Васил Борназов. 

4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ за 

промяна в рамковия бюджет на рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Информация“, касаещо увеличението на командировъчните разходи 

предвидени за нощувки на реализаторския екип в съответствие с издадена заповед № РД-

10-112/18.03.2019 година на Генералния директор, Управителният съвет възлага на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство при необходимост от ползване на 

командировъчни разходи за реализация на проектите от рубриката, да определя 

конкретния размер на тези разходи за всеки проект, съгласно Специфичните правила за 

реализация на вътрешно телевизионно филмопроизводство от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

5. Във връзка с ДР №1/11.01.2019 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

 6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ за изменение на 

Правилата за подбор и назначаване на персонала в БНТ с оглед настъпилите промени в 

Закона за защита на личните данни от 26.02.2019 година, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника 

за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава предложената 

промяна в чл. 19 на Правилата за подбор и назначаване на персонала в БНТ. 

 Промяната в правилата влиза в сила от датата на взетото решение и отменя 

правилата, приети с решение на УС, протокол №63/06.11.2012 година. 



 

7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представения отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

БНТ към 31.03.2019 година.  

8.1. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и 

становище от Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и 

съгласно чл. 7, ал. 3, т.12 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава 

съгласие за запис и предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на 

обръщение с продължителност до 1 минута на проф. д-р Недим Генджев – председател на 

Висшия духовен съвет на Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание на 5 май 

2019 година, след късната информационна емисия „По света и у нас“ в 23:30 часа по 

програма „БНТ1”.  

8.2. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№16/12.04.2019 година, т. 8, като одобрява обръщението с времетраене до 1 минута на 

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание да бъде излъчено 

на 5 май 2019 година, след късната информационна емисия „По света и у нас“ в 23:30 часа 

по програма „БНТ1”.  

 9. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнение на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени в протоколи от №46/05.09.2018 година до №64/20.12.2018 година и 

от №01/09.01.2019 година до №09/28.02.2019 година. 

10. Управителният съвет обсъди внесения анализ от Програмния директор на 

постигнатите рейтингови резултати на вътрешни и външни продукции, включени за 

излъчване в програмната схема на „БНТ1“ и взе следните решения: 

1. Одобрява оригиналното издание на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ 

да бъде програмирано за излъчване на мястото на неговото повторение – в дните от 

понеделник до петък с начален час 13:30 часа по програма „БНТ1“. 

2. Одобрява да бъде редуцирано седмичното излъчване на външната продукция 

„Пътеки“ от два на един брой, считано от началото на есенната програмна схема на 

„БНТ1“. 

3. Одобрява външната продукция „Спортисимо“ да отпадне от излъчване по 

програма „БНТ1“, считано от 24 май 2019 година. 

 


