
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 66 

от заседание проведено на 10.12.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 24.11.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

забавно-информационното предаване с работно заглавие „Д-р Време“, проектобюджет за 

реализация на новогодишно празнично предаване „Нощни птици“, проектобюджет за 

реализация на документален филм „135 години Сметна палата“, проектобюджет за 

изготвяне на разширен репортаж на тема „Непридружени деца бежанци в България“, 

проектобюджети за реализирани предавания от екип на дирекция „Информация“ по 

оперативни програми. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 30.11.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява промяна в утвърдения бюджет за 

реализация на откриващата церемония и теглене на жребия на Конкурса за детска песен на 

Евровизия 2015 година. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №19 от 01.12.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за реализация на три 

броя репортерски теми по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 година, 

проектобюджети за реализация на два броя репортажи по Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 година“ и 

проектобюджет за реализиране на пътуваща изложба на новините на „БНТ2“. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за продължаване на договора с независимия продуцент 

ПК „Еф Хикс Камера” ЕООД за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, 

вкусно”. 

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и одобрява програмна позиция за излъчване на съвместната продукция 

„Българският топ 40“ (работно заглавие „Про Топ България“) с копродуцент „Лайтуърк 

креатив“ ООД в събота в часовия пояс от 21:45 часа до 22:45 часа по програма „БНТ1“.  

6. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят 

и региони“ и одобрява програмни схеми на „БНТ2“ и „БНТ Свят“ за периода от 21.12.2015 

година до 03.01.2016 година.  

7. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 08.12.2015 година на Бартерната 

комисия на БНТ и на основание чл.10, т.1 от Общите условия за излъчване на реклама и 

спонсорство в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, който не попада в 

обхвата на Закона за обществените поръчки, дава съгласие за сключване на споразумение 

с непарични престации между БНТ и „Литекс моторс“ АД. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Старт“ и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за партньорство на 

коледен концерт „Небесна нота“ с участието на деца и младежи с увреждания. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Перник и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ 

и дава съгласие за медийно партньорство на XXV Международен фестивал на 

маскарадните игри „Сурва“. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Съюза на българските 

композитори 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”,  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 юбилеен концерт по случай 90 години 

от рождението на акад. Николай Кауфман. 

 11. Решението по точката не е публично. 

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

„Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и отстъпки за събития, 

предвидени за излъчване в програмите на БНТ през 2016 година. 

13. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява предоставянето на промоция валидна за реализиране на рекламни 

кампании за периода от месец януари до месец февруари 2016 година. 

14. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава цени за 30 секунден клип, спонсорска заставка и гарантиран 

рейтинг по таргет групи при излъчване на съвместната продукция „Българският топ 40“ 

(работно заглавие „Про Топ България“). 

15. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява излъчвания на рекламен клип на фирма „Тимбарк България“ 

ЕООД. 

16. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Кауза” и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за излъчване на видеоклип с 

работно заглавие „Нека” за благотворителната кампания „Да оставим следи ІV”. 

 17. Във връзка с предложения от Ръководителя на направление “БНТ Мултимедия“ 

и Ръководителя на РТВЦ Варна и становище от Началника на отдел „Управление на 

човешките ресурси”, Управителният съвет 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 01.01.2016 година. 

18. Във връзка с предложение от Генералния директор на БНТ, Управителният 

съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията, чл.68, ал.1, т.1 от 

Кодекса на труда и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

сключване на трудов договор с Искра Спасова Карафезова на длъжност „началник на 

отдел”, отдел „Продажби и анализи“ в дирекция „Търговска“. 

19.  Решението по точката не е публично. 

20. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ 

за предприемане на спешни мерки за ограничаване на възможностите за атаки от 

компютърни вируси, Управителният съвет възлага на директорите на дирекции и 

ръководителите на основни структурни звена в срок до 15.12.2015 година да представят 

списъци на работните места, които да са с право на достъп или без право на достъп до 

Интернет, като ползването на интернет услуги да бъде съобразено с изискванията на 

служебните задължения. 

21. Решението по точката не е публично. 

 


