БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 60
от заседание проведено на 23.12.2019 година

1. Във връзка провеждането на Летните олимпийски игри /ЛОИ/ в Токио, които ще
се проведат в периода от 24 юли до 9 август 2020 година и възможността БНТ да излъчи
до 250 часа на живо от ЛОИ Токио в програмите си и докладна записка от Директора на
дирекция „Спорт“, Управителният съвет одобрява представената концепция,
програмиране на съпътстващите програми и част от разходите за отразяване на Летните
олимпийски игри.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Спорт“ да внесе
бюджетните разходи за отразяване на ЛОИ Токио 2020 година за разглеждане в Комисия
за реализация на телевизионна продукция в БНТ.
2. Във връзка с проведени разговори с партньорите от „Нова Броудкастинг груп“
АД по съвместното излъчване на Европейското първенство по футбол (ЕВРО 2020) и
предложение от и.д. Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за промяна на
решение на УС на БНТ, протокол № 57/03.12.2019 година, т. 10, Управителният съвет
утвърждава промени в одобрените цени за рекламен клип „Golden Spot“ и комбинирани
пакети за рекламодатели при излъчване на Европейското първенство по футбол.
3. Управителният съвет обсъди протокол №20/13.12.2019 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява сключване на договори за
закупуване на външната продукция „Събота вечер с Дони“, създадена от независимия
продуцент „Естрада-БГ-ТВ” ЕООД и закупуване на външната продукция „Моят
плейлист“, създадена от независимия продуцент „НОБЪЛ ХАУС МЕДИЯ”.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Енчо Керязов“ и
становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция
„БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ3”,
и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ
производство“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на
дирекция „Мултимедия”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция
”Икономическа”, 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“, които ще се проведат на 21.03.2020 година в зала „Арена Армеец“.
5. Във връзка с докладна записка от и.д. Главния координатор на програми „БНТ2“
и „БНТ4“ съгласувана от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ с предложение
за приемане на нови програмни схеми на „БНТ2“ и „БНТ4“, Управителният съвет
одобрява програмни схеми на „БНТ2“ и „БНТ4“ за периодите: от 06.01.2020 година до
02.02.2020 година и считано от 03.02.2020 година.
6. Във връзка с писмо от г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община с
искане за предоставяне на програмно време за излъчване на информационни клипове за
качеството на атмосферния въздух на Столична община и становище от и.д.Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният
съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на
БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на информационен
клип за насърчаване на усилията на гражданите за по-чист въздух, свързани с преминаване
към екологично битово отопление през зимните месеци, съгласно разпоредбата на чл. 89,

ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не
съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
7. Във връзка с писмо от г-н Младен Маринов, Министър на вътрешните работи с
искане за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за благотворителната
кампания за подпомагане на децата на загинали и пострадали служители от системата на
МВР при изпълнение на служебни задължения и становище от и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Мултимедия“, Управителният
съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на
Управителния съвет на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно време за
излъчване на клип за благотворителната кампания, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и
във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа
търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
8. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителния директор на
Агенция по вписванията и становище от от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия” и Директора на дирекция „Правна“,
и дава съгласие за медийно партньорство на комуникационната кампания по въвеждане на
новия портал за заявяване на електронни услуги пред Агения по вписванията, който ще
обединява предоставените до сега услуги от Търговския и Имотния регистър.
9. Във връзка с предоставени трансфери от Българското национално радио за
отразяване на церемонията по връчване на наградите „Будител на годината“ и от
Народнато събрение за изработване на видеопрезентация, Управителният съвет обсъди
докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” и с оглед актуализиране на
плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетените данни, приема
мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ към 31.12.2019 година,
10. Във връзка с ДР №1/11.01.2019 година на Министерство на финансите, относно
изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за
2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”,
Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на
бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци.
11. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за
сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и
спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец ноември 2019 година.
12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ и
становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62,
т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и
длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно
разписание на дирекция „Информация“, считано от 01.01.2020 година.
13. Управителният съвет с оглед предоставените права дава съгласие
благотворителния спектакъл „Българската Коледа“ под мотото „Да дарим бъдеще на
болните деца“, който ще се състои на 25 декември 2019 година в Народен театър „Иван
Вазов“ да се излъчи пряко от 20:00 часа по програма „БНТ4“.

