
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 48 

от заседание проведено на 15.09.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” за предоставен допълнителен трансфер и предложение за 

корекция на бюджета на БНТ съгласно ПМС №230 от 27.08.2015 година за приемане на 

план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на изборите на 25 октомври 

2015 г. за общински съветници и за кметове и на национален референдум с въпрос 

„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при 

произвеждане на изборите и референдумите?“ и приема корекцията на бюджета на БНТ. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и съгласно писмо на Министерство на финансите № 92-00-

213/11.09.2015 година,  приема преработения бюджет за 2016 година и актуализирана 

прогноза за 2017 година и 2018 година.   

3. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 12 септември 2015 година на 

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

дирекция „Финансово-стопанска“ и одобрява разходите за реализацията на извънредно 

двучасово предаване с работно заглавие „Гласове за хуманността“ за кризата с бежанците 

от Сирия и в подкрепа на дарителската инициатива на Български червен кръст „Да 

защитим хуманността“. 

4. Управителният съвет обсъди протокол №5 от 09.09.2015 година на Бартерната 

комисия на БНТ и връща предложението и възлага на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ да проведе преговори за намаляване на цената. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1” и одобрява частична промяна в утвърдената програмната схема на „БНТ1” до 

влизане на лятна програмна схема за 2016 година, както следва:  

 предаването „Библиотеката”  да се позиционира в събота от 09:00 до 10:00 часа. 

 предаването „Плюс това”  да се позиционира в събота от 10:00 до 11:00 часа. 

6. Решението по точката не е публично.   

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие по време на излъчване 

на предаването „Гласове за хуманността“ на 23 септември 2015 година по програма 

„БНТ1“ да бъдат изписани краткия номер 1466 за изпращане на благотворителен SMS на 

цена 1 лев без включен ДДС и банковата сметка за набиране на средства на БЧК в 

Уникредит Булбанк АД BG06UNCR76301000030265 -UNCRBGSF.  

8. Управителният съвет обсъди писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско 

изповедание за запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за 

мюсюлманите празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна” и 

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 проф. 

Недим Генджев – председател на Висшия духовен съвет на 23 септември 2015 година след 

емисията новини на майчин език, която е с начален час 16:10 часа по програма „БНТ1”.  

9. 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“, Главните координатори на Координационен център, 



 

Програмния директор, 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 25 септември до 5 октомври 

2015 година в залата на Централния военен клуб в град София. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Агенция за публични 

комуникации „Профайл“ ЕООД и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ 

HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главните координатори на 

Координационен център, Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване 

право за излъчване по безжичен път на три дефилета от модното изложение Sofia Fashion 

Week 2015 година. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение SOS Детски селища 

България за съвместна реализация на предаване с елементи от „Пощенска кутия за 

приказки“ част от благотворителната кампания „25 години ДА на щастливото детство“ и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава принципно съгласие в началото на 

месец декември 2015 година в Студио 1 на БНТ да бъде реализирано специално предаване, 

като част от благотворителната кампания „25 години ДА на щастливото детство” при 

условие, че Сдружение SOS Детски селища България покрие разходите за реализацията 

му. По време на излъчване на прякото предаване да бъде изписван краткия номер 1287, на 

който зрителите могат да изпращат SMS с цифра 5 за да станат SOS приятели с редовни 

месечни дарения от 5 лева. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“  и одобрява  цени за рекламни форми в телевизионния сериал „Под 

прикритие“ – пети сезон. 

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

„Търговска“ и одобрява да бъдат реализирани партньорства за популяризиране на 

инициативата „Гласове за хуманността“ в периода от 18 до 23 септември 2015 година. 

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

„Търговска“ и с цел достигане до по-широка аудитория одобрява промяна в медийни 

партньорства за популяризиране на старта на новия формат на БНТ „Ръкописът“. 

 15. Управителният съвет след като изслуша информацията от проведени две среши 

с Григор Толев, потвърждава свое решение и счита, че БНТ е изпълнила коректно 

задълженията си по сключен договор и анекси към него за предаването „Време за 

готвене“.  

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” за провеждане на търг с тайно наддаване, Управителният съвет дава съгласие 

наемателя „Дата Сист” ООД да ползва имот в РТВЦ Русе до приключване на тръжната 

процедура за избор на наемател. 

 17. Управителният съвет обсъди предложения от Управителя на Творчески дом 

Пампорово, Директора на дирекция „Техника и технологии“ и становища от Началника на 

отдел „Управление на човешките ресурси” и 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 дава съгласие за промяна в длъжностното щатно 

разписание на БНТ, считано от 01.10.2015 година. 

18. Във връзка с предизборната кампания за общински съветници и за кметове и за 

провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 година, Управителният съвет 

одобрява допълнителни агитационни форми на предизборната кампания, свързана с 

продажба на интернет реклама в секциите - bnt.bg/izbori2015 и bnt.bg/referendum2015 за 

периода от 25 септември до 23 октомври 2015 година. 


