
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 13.07.2017 година 

 

1. Във връзка с писмо на Министерство на финансите №92-00-241/11.07.2017 

година, с изискване Българската национална телевизия да представи преработена 

бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 година, при спазване размерите на одобрените 

за БНТ трансфери, съгласно Решение №281 на Министерски съвет от 18.05.2017 година и 

докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет 

приема представената бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година.   

2. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за 

корекция на бюджета на БНТ към 30.06.2017 година, Управителният съвет с оглед 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетените 

данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

3. Решението по точката не е публично. 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №28/28.06.2017 година, т.1 за удължаване 

на летните програмни схеми до 17.09.2017 година и необходимостта от актуализиране на 

бюджетните разходи за реализация на вътрешни телевизионни предавания за третото 

тримесечие на 2017 година, Управителният съвет обсъди протокол №9 от 11 юли 2017 

година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ и одобрява бюджетни рамки за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания на дирекциите и направленията произвеждащи програмно 

съдържание за третото тримесечие на 2017 година и проектобюджет за реализация на 

документален филм „Доктрината Тръмп: Америка на първо място“. 

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

продължаване действието на сключени договори за закупуване на външни продукции и 

създаване на съвместни продукции, Управителният съвет обсъди предложението и дава 

съгласие да бъдат сключени анекси към договорите за закупуване на външните 

телевизионни предавания, създадени от независими продуценти и съвместни продукции 

при запазване на действащите условия по договорите за срок до 15 януари 2018 година, 

както следва: 

 5.1. Сключване на анекс към договор №5-2-4-825/28.12.2015 година с независимия 

продуцент „Арт старс“ ООД за закупуване на външната продукция „Шоуто на Канала”. 

5.2. Сключване на анекс към договор №5-2-4-956/20.10.2015 година с независимия 

продуцент „Миралор“ ЕООД за създаване на съвместната продукция „Денят отблизо с 

Мира”. 

5.3. Сключване на анекс към договор №5-2-4-7664/20.10.2015 година с независимия 

продуцент ПК „ВИП Медия филм” за закупуване на външната продукция „Умно село”. 

 6. Във връзка с писмо от независимия продуцент ПК „Еф Хикс Камера” ЕООД с 

молба за по-ранно стартиране в есенната програмна схема на „БНТ1“ на външната 

продукция „Бързо, лесно, вкусно”, реализирана в два модула – „Рецепта за деня“ и 

„Животът е вкусен“ поради сключени спонсорски договори и докладна записка от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет с оглед изпълнение на 

договорните отношения между БНТ и ПК „Еф Хикс Камера” ЕООД дава съгласие 

предаването „Рецепта на деня“ да започне излъчване в програмната схема на „БНТ1“ от 11 

септември 2017 година, а предаването „Животът е вкусен“ от 16 септември 2017 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 

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”, 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 по връчване на 

Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата на творци от 

София.  

 8. Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява 

длъжностни характеристики за длъжностите „звукотехник“ и „техник експлоатация“  в 

звено „Аудио-визуални системи“, сектор „Подвижни телевизионни станции“, направление 

„Производствен извънстудиен комплекс“ в дирекция „Техника и технологии“. 

 9. 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 и чл.7, ал.1 т.6 от Правилника за организацията и дейността на Управителния 

съвет на БНТ, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на Координационен център и дирекция „Техника и 

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

от 01.08.2017 година. 


