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1. П ерсонал
1.1. Заплати и възнаграж дения за персонала, нает по трудови и служ ебни прав.
1.2. Д руги възнаграж дения и плащ ания за персонала
1.3. О сигурителни вноски
2. И здръж ка 1 394

3. Л ихви
В т. ч. външ ни
4. С оциални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. П ридобиване на неф инансови активи
7. К апиталови трансфери
8. П редоставени текущ и и капиталови трансф ери за чуж бина
9. П рираст на държ авния резерв и изкупуване на зем еделска продукция
в т. ч. плащ ания за попълване на държ авния резерв

постъпления от продаж би на държ авния резерв (-)
В С И Ч К О  РА ЗХ О Д И 1 394



Ь т Н '  БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

Изправени пред световната пандемия от COVID-19 и при стриктно спазване на 

въведените с извънредното положение от 13.03.2020 година ограниченията на 

територията на Република България, Българското национално радио предприе поредица 

мерки и действия с цел ограничаване разпространението на епидемията. В тази връзка 

беше създаден Вътрешноведомствен оперативен щаб, който да ръководи и координира 

дейностите по изпълнение на задачите и постигане на целта на утвърдения „План на 

Българското национално радио за ограничаване на разпространението на коронавирус 

COVID-19“. Изключително навременно още в първите дни след обявяване на 

епидемията и въпреки сериозните трудности, които ръководството на радиото срещна 

при набавянето на материалите, на служителите в медията бяха осигурени и 

предоставени широк спектър от лични предпазни средства включващ маски за 

многократна употреба /българско производство/, латексови ръкавици и дезинфектанти 

за ликвидиране на вируса. Предприети бяха изключително всеобхватни мерки, които да 

гарантират своевременното дезинфекциране на сградите и помещенията на БНР в гр. 

София и по места в страната. С цел експедитивност и икономия на средства от бюджета 

на медията тези дейности се изпълняваха от редови служители на БНР. Бяха закупени и 

доставени на всички регионални поделения (в градовете Благоевград, Бургас, Варна, 

Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Шумен) със собствен транспорт на БНР 

необходимите количества дезинфектант и лични предпазни средства, за да гарантира 

безопасността на служителите на медаята в страната. Бяха предоставени маски, 

ръкавици и дезинфектанти и на кореспондентите в страната. Със съответните 

вътрешноведомствени нормативни документи на 14.03.2020 г. беше възприета 

дистанционна форма на работа за служителите на радиото без това да по никакъв начин 

да не се отрази на качеството на излъчваната програма на националния обществен 

доставчик. По предложение на вътрешния оперативен щаб бяха въведени редица мерки 

по ограничаване на достъпа до сградите и помещенията на външни лица -  гости, 

доставчици и контрагенти. Със собствени сили в мното кратки срокове беше разширено 

в максимална степен използването на съвременните информационни технологии, които
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позволиха реализирането на множество на брой видеоконферентни връзки. По този 

начин се осигури непрекъсната връзка на ръководителите по места с ръководството на 

медията на централно ниво. Провеждаха се заседания на щаба, оперативни събирания 

на директорите на БНР и РРС. Обсъждаха се и се решава извънредно възникнали 

въпроси и казуси в хода на развитие на пандемията. Проследяваше се развитието на 

вируса в световен мащаб и предприеманите от чуждестранните правителства мерки. 

Ежедневно, с цел набавяне на актуална информация се контактуваше с партньорски 

радиостанции в Европа и света. Репортерите на БНР следяха се и предаваха в ефир 

своевременно указанията на Националния оперативен щаб, сформиран от 

правителството на страната. При изпълнението на всички тези мерки и указания, към 

които Българското национално радио се придържаше стриктно, бяха направени и 

редица неотложни разходи. За 2022 година, към 31 януари, разходите възлизат на 

1 394 лв., описани както следва:

За предприетите от страна на Българското национално радио мерки за опазване с 

приоритет живота и здравето на служителите на медията са отчетени разходи в размер 

на 1 394 лв., а именно:

1 091 лв. за дезинфектанти и други помощни почистващи средства и 

материали;

303 лв. за медицински тестове на контактни служители на медията и услуги 
свързани с дейности по спиране разпространението на корона вирус.

Посочените по-горе разходи са за сметка на бюджета на Българското 

национално радио.

МИЛЕН МИТЕВ
Заличен на основание Регламент/ЕС/2016/679 на ЕС

Генерален директор
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