
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 46 

от заседание проведено на 11.10.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет утвърждава проект на Правилник за организацията и 

дейността на Управителния съвет на Българската национална телевизия.  

 2. Управителният съвет одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ1” 

считано от 13.09.2017 година. Позиционира се за излъчване телепазарен прозорец с 

времетраене 15 минути в петък в часовия пояс от 11:40 до 12:00 часа. 

3. Управителният съвет не приема предложение от Сдружение „Спринт 

Продакшън” за заснемане и излъчване на концерт „Любов е думата“ – 35 години група 

„Спринт“ и приятели, който ще се проведе на 6 ноември 2017 година в зала 1 на НДК. 

Одобрява концерта да бъде репортажно отразен в сутрешния блок „Денят започва с 

култура“, при програмна възможност. 

 4. Във връзка с предложение от „Айдиа адвъртайзинг“ ЕООД за партньорство на 

благотворителното състезание „Мисия безопасност“, което ще се проведе на 14 и 15 

октомври 2017 година и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 

Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, Ръководителя на направление 

„Публични комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с 

оглед, че БНТ от пет години развива и надгражда социално-отговорната кампания „Спри, 

детето запази!“ не дава съгласие за медийно партньорство на състезанието „Мисия 

безопасност“. 

5. Управителният съвет обсъди предложението на „Дрийм Тийм Филмс“ ООД за 

промяна в сценарната група на детския игрален сериал с работно заглавие „Румбата, аз и 

Роналдо“ и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие 

за промяна в решение на УС, протокол №32/21.07.2017 година, т.4. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Даниел Панов, Председател на 

УС на Националното сдружение на общините в България и кмет на община Велико 

Търново и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

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

партньорство на Националното изложение на българските производители „Трапезица 

Фест“, което ще се състои от 12 до 14 октомври 2017 година в град Велико Търново. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“  и одобрява в Тарифата за продажба на търговски съобщения в програмите на 

БНТ да бъдат включени следните допълнителни рекламни форми: 

 единична шапка реклама със звук; 

 единична шапка реклама без звук. 

8. Във връзка с прякото излъчване на 1 декември 2017 година от 17:50 часа на 

церемонията по теглене на жребия за Световното първенство по футбол в Русия през 2018 

година и предложение от Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет 

одобрява цени за 30 секунден клип. 

 9.  Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за рекламодатели и пакети с 

включени маркетингови активности при излъчване на новогодишния концерт „Сцена под 

звездите“. 

 10. Решението по точката не е публично. 



 

 11. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

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

предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, 

реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и спонсорство и 

изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец август 2017 година. 

 Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Търговска“ в срок до един 

месец да подготви анализ за запълняемостта на рекламното време, изпълнение на бюджета 

на дирекция „Търговска“ за 2017 година и ценовата политика на БНТ за продажба на 

търговски съобщения. 

12. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, 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 1 юли до 30 

септември 2017 година.  

13. Във връзка с Решение № РД-05-109 от 28 септември 2017 година на Съвета за 

електронни медии за изменение на Критериите за оценка на съдържание, което е 

неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, 

нравственото и/или социалното развитие на децата, Управителният съвет възлага на 

директорите и ръководителите на структурни звена произвеждащи програмно съдържание 

и главните координатори на Координационен център да запознаят подчинените си 

служители с Критериите и да изискват стриктното им спазване при излъчване на 

телевизионна продукция. 

14. Решението по точката не е публично. 

15.1. Управителният съвет възлага на Началника на отдел „Секретариат на УС“ да 

предложи процедура за електронно предоставяне на членовете на УС на дневния ред и 

постъпилите материали от вносителите предвидени за обсъждане и взимане на решение. 

15.2. Във връзка с постъпващите предложения за отразяване на различни събития и 

инициативи от обществено значение при условията на медийно партньорство, 

Управителният съвет счита, че приоритетно е необходимо да бъдат променени 

действащите вътрешни правила.  

Управителният съвет възлага на г-жа Зина Трифонова – член на УС съвместно с 

Директора на дирекция „Правна“ да внесат предложение за промяна във Вътрешните 

правила за отразяване на събития и инициативи от обществено значение при условията на 

медийно партньорство. 

15.3. Във връзка с предложение от г-н Валери Запрянов, Управителният съвет 

възлага на и.д.Директора на дирекция „Информация“ да предостави информация относно 

причините довели до ползване на услугите на фирма „Стуарт“ ЕООД за заснемане и 

предаване на картина от пожарите в Кресненското дефиле. Управителният съвет изисква 

справка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за използваните услуги от външни 

фирми за периода от 2016 година до момента при отразяване на събития в регионите на 

регионалните ни телевизионни центрове. 

 


