
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

от заседание проведено на 01.08.2013 година 
 

 

1. Управителният съвет приема окончателния финансов отчет за реализация на 

телевизионния игрален сериал „Под прикритие” – трети сезон 12 серии по 54 минути. 

2. Управителният съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията 

и съгласно чл.11, ал.1, т.13 от Правилника за 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 7 август 2013 

година, според програмните възможности в програма „БНТ1”.  

3. Управителният съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията 

и съгласно чл.11, ал.1, т.13 от Правилника за дейността на УС на БНТ дава съгласие за 

запис и безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на 

проф. Недим Генджев – заместник председател на Висшия духовен съвет и председател на 

Висшия духовен съд на 7 август 2013 година, според програмните възможности в 

програма „БНТ1”.  

4. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с фондация 

„Отворени изкуства” на деветото издание на културния форум „Нощ на музеите и 

галериите – Пловдив`2013“. 

5. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Търговска“ да 

организира среща с представители на „Медиарисърч България“, доставчик на 

пипълметрични данни, на която да се обсъдят всички въпроси, касаещи изграждането на 

националния Панел за измерване на телевизионната аудитория. 

6. Управителният съвет поради намаляване на средния рейтинг в часовите пояси за 

излъчване на телепазарните блокове, одобрява промяна в цената за закупуване на 

телевизионно време за телепазарен прозорец от фирма „Лайф Стайл Интернационал” 

ЕООД за периода от 01.08.2013 година до 30.09.2013 година. 

 7. Управителният съвет след като се запозна и обсъди предоставена информация и 

издадени сертификати за излъчване на реклама, счита, че БНТ е изпълнила коректно 

задълженията си по сключения договор и анекси към него, като сроковете по тях са 

приключили на 29.02.2012 година и не са на лице основания от страна продуцента ЕТ 

„Гладиос – Григор Толев“ за допълнителни финансови претенции към БНТ. 

8. Управителният съвет счита, че предоставената информация за реализираните 

приходи от Директора на дирекция „Търговска“ не е предоставена във вида, в който се 

изисква, съгласно решение на УС, протокол №46/25.07.2013 година, т.14. 

9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация и счита, че 

дирекция „Търговска“ не е положила достатъчно усилия да привлече рекламодатели за 

покриване на разходите и с оглед липса на резерви в утвърдения бюджет на БНТ за 2013 

година не дава съгласие за сключване на договор с фирма IMG Media за придобиване на 

права за излъчване на Световното Гранд При по волейбол за жени. 

10. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.11, ал.1 т.8 от 

Правилника за дейността на УС, утвърждава Правила за производство, планиране и 

излъчване на авторекламни форми и публични съобщения в програмите на БНТ. 

Настоящите правила влизат в сила от 01.09.2013 година. 

11. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

телевизията одобрява длъжностна характеристика за длъжността „отговорен 

счетоводител“ в Творчески дом Пампорово. 



 

 12. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията 

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ – дирекция 

„Публични комуникации“ и дирекция „Техника и технологии“, считано от 1 август 2013 

година. 

 13. Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и 

телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

сключване на трудов договор с Дора Колева Арабаджийска, считано от 12.08.2013 година 

на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда за определен срок - една година с шест 

месечен изпитателен срок, в полза на работодателя, на длъжност „началник на отдел”, в 

отдел „Маркетинг“, направление „Маркетинг и програмно осигуряване“ в дирекция 

„Търговска“. 

14. 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 за периода от 01.07 до 31.07.2013 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 


