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ПРАВИЛНИК  

за структурата и дейността на Обществения съвет  

на Българската национална телевизия  

 

 

Член 1 

Предмет 

Този правилник урежда начина на създаване, структурата и дейността на 

Обществения съвет на Българската национална телевизия (БНТ).  

 

Член 2 

Статут 

Общественият съвет на БНТ се създава на основание чл. 7, ал. 3, т. 15 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, като 

колективен консултативен орган, подпомагащ реализирането на обществените 

функции на БНТ.  

 

Член 3 

Функции 

Общественият съвет подпомага дейността на БНТ като обществен национален 

доставчик на аудио-визуални медийни услуги и дава становище относно: 

1. Основните насоки за развитието на БНТ, както и проекти на предложения за 

подобряването на законодателната рамка относно изпълнението на обществената 

функция и мисия на БНТ. 

2. Развитието и популяризирането на българската култура като част от 

европейското културно наследство и утвърждаването на българската идентичност. 

3. Баланса в програмите на БНТ при отразяване на различни гледни точки, 

убеждения и интереси в обществото. 

4. Създаването на гаранции за взаимното разбиране и толерантността в 

отношението между хората и интегритета на нацията. 

5. Предложения, свързани с прилагането на новите информационни технологии 

в медийната комуникация и развитието на нови медийни услуги на БНТ. 
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Член 4 

Принципи 

Общественият съвет на БНТ осъществява дейността си в съответствие с 

принципите на обществените медии, посочени в Закона за радиото и телевизията, като:  

1. Съдейства за развитието и популяризирането на българската култура и 

българския език, както и на културата и езика на гражданите, в съответствие с 

националната идентичност и европейските ценности.  

2. Предлага мерки за недопускане в програмите на БНТ на предавания, които 

противоречат на добрите нрави, възхваляващи и оневиняващи жестокост или насилие, 

подбуждащи към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален 

признак.  

 

Член 5 

Дейност 

Общественият съвет осъществява своите цели, като извършва следните 

дейности:  

1. Съдейства за формиране на позиции, становища и приемане на инициативи, 

свързани с изпълнение на обществените функции на БНТ.  

2. Обсъжда и се произнася по обществения характер на програмите на БНТ и на 

отделни включени в тях предавания.  

3. Предлага творчески идеи за предавания, свързани с обществения характер на 

БНТ.  

4. Съдейства за утвърждаване на авторитета на БНТ като обществена медия. 

5. Общественият съвет има право да бъде информиран относно приетите отчети 

за дейността на БНТ, предвидени съгласно договорите за възлагане на управлението й, 

сключени между Съвета за електронни медии и членовете на Управителния съвет на 

БНТ. 

6. На Обществения съвет може да бъде предоставяна и друга информация, 

свързана с дейността на БНТ, когато тя е необходима за формиране на конкретно 

становище във връзка с изпълнение на визираните в настоящия Правилник функции и 

цели на Съвета. 
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Член 6 

Състав на Обществения съвет 

1. Членове могат да бъдат лица, които имат обществен авторитет и чиято 

дейност има отношение към въпросите, включени в предмета на дейност на 

Обществения съвет.  

2. Членовете на Обществения съвет участват в него в лично качество. 

 

Член 7 

Конституиране на Обществения съвет 

Членовете на Обществения съвет се утвърждават с решение на Управителния 

съвет на БНТ, по предложение на Генералния директор. 

 

Член 8 

Ограничения 

(1) Не могат да бъдат членове на Обществения съвет лица:  

а) които са в трудови правоотношения с БНТ;  

б) които са осъждани на лишаване на свобода за умишлени престъпления от общ 

характер;  

(2) Обстоятелствата по ал. l се удостоверяват с декларация, подписана от 

членовете на Обществения съвет.    

 

Член 9 

Мандат 

Мандатът на членовете на Обществения съвет е до края на мандата на 

Генералния директор на БНТ.  

 

Член 10 

Предсрочно прекратяване на мандата на член на Обществения съвет 

(1) Мандатът на член на Обществения съвет може да бъде прекратен предсрочно 

на едно от следните основания:  

1.  по негово искане, отправено в писмена форма до Генералния директор;  

2.  с решение на Управителния съвет по предложение на Генералния директор;  

3.  при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече 

от три месеца;  
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(2) При предсрочно прекратяване на мандата на някое от основанията по ал.1,  

Генералният директор предлага на Управителния съвет нов член до края на съответния 

мандат.  

 

Член 11 

Председател 

(1) На първото си заседание членовете на Обществения съвет избират от състава 

си председател и заместник-председател.  

(2) Председателят на Обществения съвет организира дейността на съвета, свиква 

и ръководи заседанията му.  

(3) Заместник-председателят, в отсъствие на Председателя, изпълнява неговите 

функции, определени с настоящия Правилник.  

 

Член 12 

Заседания 

(1) Общественият съвет се свиква на заседания от Председателя.  

(2) Общественият съвет може да бъде свикан от Управителния съвет или 

Генералния директор, съгласувано с Председателя.  

(3) Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват повече 

от половината от членовете му.  

(4) В заседанията на Обществения съвет могат да участват без право на глас 

Генералният директор на БНТ, членове на Управителния съвет на БНТ, както и лица, 

поканени при разглеждането на конкретни въпроси. 

(5) Поканата за заседанието съдържа проект на дневен ред. Поканата е писмена 

и е съобщена по електронен път  най-малко 24 часа, преди насроченото заседание. 

(6)  В одобрения дневен ред могат да се включват за разглеждане и проекти на 

нови точки, когато това се налага, с оглед на оперативност и когато предложението за 

включване на точката е одобрено с обикновено мнозинство от членовете на 

Обществения съвет по време на заседанието.  

(7) Заседанията на Обществения съвет се подпомагат административно от 

сектор „Секретариат” на БНТ. Административен секретар от същия сектор води 

протокол от всяко проведено заседание.  
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Член 13 

Решения 

(1) Общественият съвет взема решения с обикновено мнозинство от всички 

членове. 

(2) Решенията на Обществения съвет нямат задължителен характер за 

Управителния съвет на БНТ.  

 

Член 14 

Протокол 

(1) За решенията на Обществения съвет се съставя протокол.  

(2) Протоколът се подписва от Председателя и от водещия протокола, като 

членовете на Обществения съвет по електронен път съгласуват съдържанието му. 

(3) Протоколите от заседанията на Обществения съвет се публикуват на 

официалната страница на БНТ - www.bnt.bg  

 

Член 15 

Права и задължения 

(1) Общественият съвет се произнася с решение по въпросите, посочени в чл. 5.  

(2) Членовете на Обществения съвет се задължават:  

1. да не разгласяват информация, станала им известна при или по повод работата 

им в Обществения съвет, включително по обсъжданите въпроси и взетите решения.  

2. да се запознаят и да спазват вътрешните разпоредби на БНТ.  

(3) За участието си в работата на Обществения съвет членовете му не получават 

възнаграждение.  

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§1. Настоящият правилник може да бъде изменян и допълван с решение на 

Управителния съвет на БНТ. 

§2. Настоящият Правилник е приет на заседание на Управителния съвет на  БНТ 

на 30 януари 2018 г. – Протокол № 4 и влиза в сила от 31 януари 2018 г. 

http://www.bnt.bg/

