
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

от заседание проведено на 18.06.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет след съвместно обсъждане с Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и одобрява лятна програмна схема на „БНТ1” за периода от 14.07.2014 

година до 31.08.2014 година.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят 

и региони“ и одобрява предоставените летни програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят“ за 

периода от 01.07.2014 година до 01.09.2014 година. 

 3. Управителният съвет обсъди протокол №11/30.05.2014 година и протокол 

№12/30.05.2014 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство и одобрява 

реализацията на игралния пълнометражен филм с работно заглавие „Бартер“ и приема 

бюджетните разходи за реализация на телевизионен документален филм „30 години 

Празници на изкуствата Аполония“, вътрешно филмопроизводство на БНТ. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Стандарт Нюз“ АД и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на 

годишен договор за медийно партньорство. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от Българската академия на науките и 

докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дава съгласие за 

копродуцентско участие на БНТ, чрез предоставяне на технически мощности и услуги в 

реализацията на документален филм с работно заглавие „145 години БАН“, по повод 

отбелязване на 145 години от основаването на Българското книжовно дружество. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Български футболен съюз за 

излъчване на четири футболни срещи играни от националния отбор на България на 

Световното първенство по футбол в САЩ 1994 година и становище от и.д.Директора на 

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

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

дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за 

сключване на договор за излъчване на футболни срещи в часовия пояс 15:30 – 18:00 часа 

по програма „БНТ1“, както следва:  

 - на 22.06.2014 година – между отборите на Гърция и България; 

 - на 29.06.2014 година – между отборите на Аржентина и България; 

 - на 06.07.2014 година – между отборите на Мексико и България; 

 - на 13.07.2014 година – между отборите на Германия и България. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Съюза на българските журналисти 

и становище от 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 Тържествен концерт по повод 170 години от 

началото на българската журналистика, който ще се състои на 18 юни 2014 година в 

театър „София“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от музикално-издателска къща 

„Студио Артес“ и становище от 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 концерт „Българските 

евънгрийни“, който ще се състои на 21.06.2014 година. 

9. Във връзка с проведени преговори ДП „Български спортен тотализатор“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет утвърждава 

проект на договор за предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на две 

ежеседмични предавания отразяващи тегленето на тиражите и обявяване на резултатите от 

организираните от Тотализатора хазартни игри. 

10. Управителният съвет обсъди писмо от „Инстор Медия“ ЕООД и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие да бъде удължен срока 

до 19.09.2014 година по сключен договор между БНТ и „Инстор Медия“ ЕООД. 

11. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание 

за запис и излъчване на обръщение, по повод Свещения месец Рамазан и становище от 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона 

за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на 

програмно време за излъчване на обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на 

Мюсюлманското изповедание на 27 юни 2014 година, според програмните възможности в 

програма „БНТ1”. Записът на обръщението да бъде осъществен от екип на дирекция 

„Информация“ на 23.06.2014 година. 

12. Решението по точката не е публично. 

13. Във връзка с извършен одитен докрад за увереност относно състоянието на 

системите за финансово управление и контрол в Почивен дом на БНТ в град Китен за 

периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, решение на Постоянната комисия за 

социално партньорство на проведено заседание на 11.06.2014 година, предложение на 

Изпълнителния директор на БНТ и становище от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ 

по предложения проект на нов Регламент за ползване на собствената почивна база на БНТ, 

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

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава Регламент за 

ползване на собствената почивна база на БНТ. 

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

Директора на дирекция „Техника и технологии” за необходимостта от доставка на 

допълнително оборудване за обслужване на нов програмен канал на БНТ, Управителният 

съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, чл.28, ал2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на оборудване за допълнителен 

канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна 

програма „БНТ3“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

 15. Управителният съвет обсъди докладна записка от Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси”, относно влязло в сила съдебно решение за 

възстановяване на служител на работа в БНТ и на основание чл.62, т.4 от Закона за 

радиото и телевизията утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на 

дирекция „Техника и технологии“, считано от 23.06.2014 година. 

 16. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция “ТВ производство“, 

и.д.Директора на дирекция “Търговска“ и становище от Началника на отдел „Управление 

на човешките ресурси”, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото 

и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурите и 

длъжностното щатно разписание на БНТ утвърждава считано от 01.07.2014 година, 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „ТВ производство“ и дирекция 

„Търговска“. 

 17. Решението по точката не е публично. 


