
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 52 

от заседание проведено на 09.11.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №34/02.11.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на документалния 

филм с работно заглавие „Съвременни чудеса” за Игумения Валентина Друмева от 

девическия манастир „Св.Въведение Богородично“ в град Калофер,  времетраене 27 

минути, сценарист Мариета Фидосиева, режисьор Димитър Шарков и оператор 

Александър Радоев, вътрешно филмопроизводство на дирекция „БНТ Свят и региони”. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Енчо Керязов“ 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 Церемонията по връчване на наградите на Фондацията и 

цирков спектакъл „Нощ на звездите“, която ще се проведе на 25.02.2017 година в зала 

„Арена Армеец“. 

3. Във връзка с предложение от Сдружение „Национална католическа федерация 

Каритас България“ за излъчване на клип за популяризиране на националната кампания 

„Близостта е в общуването“ за подкрепа на възрастни и болни хора за реализиране на 

услугата „Домашни грижи“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, 

и.д.Директора на дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.7, 

ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за 

излъчване на клип за популяризиране на DMS номер 17 777 за набиране на дарителски 

SMS в подкрепа на болни и самотни хора, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и 

във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря 

на посочените изисквания. 

 4. Във връзка с предложение от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация 

за медийно партньорство на кампанията „Ние Ви разбираме и подкрепяме“, посветена на 

стигмата към хората с психични заболявания в България за излъчване на клип за 

популяризиране на кампанията и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на 

информационен клип за кампанията, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във 

връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на 

посочените изисквания. 

5. Във връзка с предложение от Столична община за партньорство на ежегодната 

кампания „Да украсим София за Коледа“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

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

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие БНТ да предостави телевизионно време за 

излъчване на клипа, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от 

ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените 

изисквания.  



 

 6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ2” от 

14.11.2016 година до влизане на лятна програмна схема за 2017 година, както следва:  

 Увеличава се продължителността на регионалните новини в 21:00 часа в дните 

от понеделник до петък от 30 на 45 минути, в това число и минутите за регионален спорт. 

 Позиционира се детски слот в часовия пояс от 10:55 часа до 11:45 часа в дните 

вторник, сряда и четвъртък. В слота ще се излъчва повторение в рамките на 24 часа на 

детски телевизионен сериал, който се излъчва по програма „БНТ1“ в часовия пояс от 13:00 

до 14:00 часа в понеделник, вторник и сряда. 

 7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за 

водене на преговори за придобиване на ексклузивни права за излъчване спортни събития, 

които се провеждат през 2017 година. 

 8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване 

на договор с „Д2 Груп“ООД. 

 9. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена обществена поръчка, 

организирана чрез публично състезание с предмет „Доставка на канцеларски материали“, 

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

дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с фирма „Роел-

98“ ООД.  

 10. Управителният съвет обсъди предложение от Български футболен съюз и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с Български футболен 

съюз за отразяване на официалната церемонията по откриването на националната 

футболна база в Бояна и придобиване на права за излъчване на квалификационните мачове 

от Европейското първенство по футбол за юноши до 19 години. 

 11. Управителният съвет обсъди предложение от Началника на отдел „Секретариат 

на УС“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ за необходимостта от промяна на длъжностното щатно разписание 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 

структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в 

длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.12.2016 година. 


