
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 07.04.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част и 

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

Свят и региони”, 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 Музикален парад на военни духови оркестри, който ще се състои на 

5.05.2014 година в зала „Арена Армеец“. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол № 14/19.02.2014 година, т.11.1, 

Управителният съвет приема за сведение писмото от „Камера“ ООД - изпълнителен 

продуцент на телевизионния сериал „Под прикритие“ – четвърти сезон и докладна записка 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от Българския червен кръст за предоставяне 

на програмно време за обръщение на Председателя на организацията по повод Световния 

ден на Червения кръст и Червения полумесец на 8 май, под мотото „Моята червенокръстка 

история” и становище на Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на телевизионно време на 08.05.2013 година за излъчване на 

обръщение на Председателя на Българския червен кръст по повод Световния ден на 

Червения кръст и Червения полумесец, според програмните възможности в програма 

„БНТ1”.  

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

„Търговска“ за проведени преговори с WMG (Web Media Group) за сключване на договор 

за медийно партньорство за 2014 година и с оглед необходимостта от популяризиране на 

Световно първенство по футбол 2014 година и публицистичните предавания „Панорама“, 

„Референдум“, „Още от деня“ и др. дава съгласие за сключване на договор за партньорство 

с равностойна размяна на комуникационни активности. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Герои на времето“ за 

медийно партньорство на кампанията за набиране на доброволци на платформата 

TimeHeroes.org и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, и с оглед 

обстоятелството, че кампанията е в полза на общественополезна кауза, дава съгласие за 

безвъзмездно излъчване на клипове за популяризиране доброволческата дейност сред 

населението на България, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2, във връзка с член 73, ал.1 

от ЗРТ при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на посочените 

изисквания. 

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

„Търговска“ за проведени преговори с Хоро.бг /Horo.bg/ с предложение за сключване на 

договор за медийно партньорство, и с оглед необходимостта от популяризиране на новия 

сезон на формата „Надиграй ме“ дава съгласие за сключване на договор за партньорство с 

равностойна размяна на комуникационни активности. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“ за сключване на договор за медийно партньорство с NEG /www.bg-

mamma.com/ за популяризиране на предавания на БНТ, и с оглед необходимостта от 

маркетингови и рекламни активности за популяризиране на предаванията „55 години от 



 

Вашия живот“, „Отблизо с Мария“, „Бърколино“ и др. дава съгласие за сключване на 

договор за партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности. 

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

„Търговска“ и на основание чл.7 от Общите условия за излъчване на реклама и 

спонсорство в програмите на БНТ и утвърждава цена на пакети за излъчване на детския 

куклен сериал „Благуните“ и пети сезон на формата „Надиграй ме“. 

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

„Търговска“ и утвърждава тарифа „Фиксирани цени за реклама и спонсорство в програма 

„БНТ HD“. 

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

„Информация“ с предложение за определяне на цени за присъствие на политическите 

партии на сайта на БНТ, посветен на изборите за Европейски парламент 2014 година и 

одобрява цени за продажба на интернет реклама на сайта izbori.bnt.bg в периода от 24 

април до 23 май 2014 година. 

 11. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет за 

изпълнения на решения на Управителен съвет на БНТ, отразени в протоколи от 

№01/08.01.2014 година до №18/05.03.2014 година и възлага на Началника на отдел 

„Секретариат на УС“ да уведоми ръководителите на основни структурни звена в БНТ, 

които имат неизпълнение на взети решения. 

 12. Решението по точката не е публично. 

13. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 01 януари до 

31 март 2014 година.  

 14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси” и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и 

телевизията дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано 

от 15.04.2014 година.  

 15. Решението по точката не е публично. 

 


