
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 77 

от заседание проведено на 03.12.2014 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Съюз по аеробика България и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „БНТ 

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

„Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Световната 

купа за мъже и жени по спортна аеробика – Боровец`2015. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Старт“ и становище от 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на коледен концерт „Небесна нота“ на 15.12.2014 година в Централен военен 

клуб. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Стандарт Нюз“ АД и становища 

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

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 финалната церемония 

„Спортните чудеса на България“, която ще се проведе на 10 декември 2014 година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Стандарт Нюз“ АД и становища 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 финалната церемония „Чудесата на България“ на 17 декември 2014 година. 

 5.  Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън“ и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директор на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по 

безжичен път на концерт-спектакъл „Продължаваме заедно“. 

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

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

договор с музикална компания "Eagle Rock Entertainment" за закупуване на пакет 

музикални програми. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Райфайзенбанк България“ ЕАД за 

медийно партньорство за популяризиране на благотворителната кампания „Избери, за да 

помогнеш“ и становища от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие 

за участие в дарителската инициатива. 

8. Управителният съвет обсъди писмо от Фонда за гарантиране на влоговете в 

банките с предложение за излъчване на клип в две части за информиране на вложителите 

на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ) за процедурата за изплащане на 

гарантираните им влогове и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава 

съгласие за излъчване на клип в две части с времетраене по 1 минута, 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. 

9. Във връзка с писмо от Българска федерация по тенис и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“, 



 

Управителният съвет връща предложението и изисква от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ да предоставят  допълнителна 

информация за планираните срещи отпаднали от излъчване в програма „БНТ1“.  

10. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с 

предложение за одобрение на списък на събития на  изкуството, културата и спорта с 

общонационално и международно значение, които ще бъдат отразявани в програмите на 

БНТ през 2015 година, Управителният съвет връща представения списък като изисква в 

срок до 8.12.2014 година да бъде внесен преработен вариант, съгласно критериите 

посочени в Директива 2010/13ЕС на Европейския парламент и на съвета и критериите 

посочени в т.10 от Указанията за прилагане на чл.9а от Европейската конвенция за 

трансгранична телевизия приети от Постоянния комитет. 

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

„Търговска“ за допълване на решение на УС, протокол №73/13.11.2014 година, т.4 за 

заснемане и излъчване на концерт-спектакъл „Да съхраним атракционното и цирково 

изкуство в България“ и дава съгласие по време на излъчване на концерта да бъде изписана 

банковата сметка на благотворителната кауза за подпомагане програмата „Да вдигнем 

летвата“, насочена към закупуване на ценни реквизити за работа, които правят това 

изкуство възможно. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Саунд Стейдж“ и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 

дава съгласие за медийно партньорство на спектакъла „Aeternum“ на испанските танцьори 

„Лос Виванкос“, който ще се проведе на 14 декември 2014 година в зала 1 на НДК. 

 13. Във връзка с предложение от Ръководителя на РТВЦ Русе, съгласувано от 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ за привеждане на длъжностното щатно 

разписание на регионалния телевизионен център в съответствие с производствената 

необходимост и становище от и.д.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 РТВЦ 

Русе, считано от 01.01.2015 година. 

14. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция “БНТ Свят и региони“, 

Управителният съвет одобрява програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят“ за периода от 

22.12.2014 година до 04.01.2015 година.  

 15. Във връзка с изменение на щатното разписание на сектор „Сигурност и ОМП“ и 

предложение на и.д. Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, 

Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, 

ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностни 

характеристики за длъжности в сектор „Сигурност и ОМП“, както следва: 

 -  „служител по отбранително-мобилизационна подготовка“ 

 - „специалист – администратор на АИС“ 

 


