
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 42 

от заседание проведено на 14.09.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 13.09.2016 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 30 

минутно предаване от проекта „Надиграй ме на голямото софийско хоро на БНТ“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата 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 церемония по връчване на награда за литературни достижения 

и принос към българския литературен контекст „Перото”, която ще се състои на 

16.09.2016 година.  

3. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата и 

„Джерми Арт енд Ентъртейнмънт“ ООД 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 концерта 

„Духът на Паганини”, който ще се състои на 03.11.2016 година в зала 1 на НДК.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Пиано Екстраваганца” 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 фестивала „Пиано Екстраваганца”, който ще се проведе от 23 

септември до 23 ноември 2016 година.  

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Никола Гюзелев“ 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 Юбилеен концерт и изложба в памет на Никола Гюзелев по 

повод 80-годишнината от рождението му и 50 години сценична дейност, който ще се 

състои на 20.09.2016 година. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Главна дирекция „Национална 

полиция“ при МВР и становище от и.д.Директор на дирекция „Информация“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“ и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно 



 

партньорство при провеждането на операция  „EDWARD” за „Европейски ден без 

загинали на пътя – 21 септември 2016 година“, посветена на Европейската седмица за 

мобилност. 

7. Във връзка с писмо от „БГ Мюзик Къмпани“ ЕООД за промяна в предложените 

за заснемане и излъчване три концерта от националното турне „Вечните песни на 

България“ и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет дава съгласие за промяна в 

решение на УС, протокол № 38/17.08.2016 година, т.5, както следва: 

 Отпада от заснемане предвидения поп концерт „Вечните песни на България“. 

 БНТ да заснеме останалите два концерта от „Вечните песни на България“: 

- на 31.10.2016 година  - Фолклорен концерт в зала 1 на НДК; 

- на 18.11.2016 година  - Рок концерт в зала 1 на НДК. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №40/30.08.2016 година, т.10 за медийно 

партньорство на специална информационна и профилактична кампания по повод 

Световния месец за борба с рака на гърдата, постъпилото допълнително писмо от Първа 

САГБАЛ „Света София“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за увеличаване периода на предоставеното 

телевизионно време за излъчване на информационен клип за кампанията, съгласно 

разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа 

търговска информация, отговаря на посочените изисквания. 

Клипът да се излъчва в периода от 7 до 16 октомври 2016 година. 

9. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“ с информация за получена покана от CIRCOM за участие на 

БНТ в проектно предложение към Европейската комисия - CIRCOM Citizenship Data 

Project: Call for Proposals on data-driven media за финансиране на телевизионно 

производство, базирано на електронни бази данни, Управителният съвет дава съгласие 

БНТ да се включи като партньор в проекта, който ще се реализира в рамките на 3 години. 

БНТ се задължава като участник в проекта да произведе общо 9 материала, които заедно с 

програмите на останалите партньори в проекта ще бъдат качени на специално създадена 

интернет-базирана платформа. 

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Главния координатор на 

програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“ съгласувана от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ и дава съгласие БНТ да бъде домакин на 

втората пленарна сесия на International Broadcasting Assembly към EBU, която ще се 

проведе през пролетта на 2017 година в град София.  

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

„Търговска“ и одобрява рекламни пакети и пакети за екранни надписи за рекламодатели 

при излъчване в периода 2016 – 2017 година на квалификациите на националния ни отбор 

за Световното първенство по футбол през 2018 година. 

12. Във връзка с ПМС №232 от 09.09.2016 година за приемане на план-сметка за 

разходите по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните 

представители  да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство 

в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и 

референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за 

финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен 

действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 година и 

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

одобрява корекция на бюджета на БНТ във връзка с предоставен допълнителен трансфер. 

13. Във връзка с писмо на Министерство на финансите, с което се изисква 

Българската национална телевизия да представи преработен проект на бюджет за 2017 



 

година и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 - 2019 година, при спазване 

размерите на одобрените бюджетни взаимоотношения, съгласно Решение №289 на 

Министерски съвет от 2016 година и докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска”, Управителният съвет приема представения преработен бюджет за 

2017 година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2019 година.   

 14. Управителният съвет обсъди окончателен доклад №ОАУ 06/2016 година за 

извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на годишното оценяване на 

трудовото изпълнение на служителите на БНТ, за периода от 01.01.2015 година до 

31.12.2015 година и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и 

и.д.Директора на дирекция „Административна“ да предприеме съответните действия за 

изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад. 

 15. Във връзка с предложение от Управителя на Почивен дом - Китен и становище 

от Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“ за необходимостта от 

изменение на щатното разписание, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона 

за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание взе следните решения за промяна в длъжностното щатно 

разписание на Творчески дом Пампорово и Почивен дом Китен, считано от 01.10.2016 

година. 

16. Решението по точката не е публично.  

 

 

 


