
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 35 

от заседание проведено на 30.07.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди писмо от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на 

дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на Координационен център, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие 

за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готови три 

броя концерти от Международния фестивал „Пирин фолк 2020“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителния директор на 

Национален филмов център и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание”, Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации”, Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“, Ръководителя на РТВЦ Пловдив и Директора на 

дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на Тридесет и осмото 

издание на фестивала на българския игрален филм „Златна роза 2020”, който ще се 

проведе в периода от 24 септември до 1 октомври 2020 година в град Варна и Двадесет и 

петото издание на фестивала за българско документално и анимационно кино „Златен 

ритон”, който ще се проведе в периода от 27 ноември до 3 декември 2020 година в град 

Пловдив. 

3. Във връзка с участие на БНТ с проект в  международен конкурс "Подкрепа за 

мерки за информиране в областта на политиките на сближаване на ЕС (Cohesion policy 

кохезионна политика)", избрана за финансиране заедно с други 23 проекта от общо 122 

участници от Европа и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Европейската комисия за 

реализация на проекта на БНТ - „Информационни дейности за популяризиране на 

кохезионната политика на ЕС“. 

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

„Студио Спринт Проджект“ ЕООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на 

Координационен център, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора 

на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на Международния фестивал за поп и рок музика – София 2020. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 23 юли 2020 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява цена и условия за закупуване на 

външната продукция „Последният печели“, създадена от независимия продуцент „Ес Пи 

Ви Тенк” ЕООД и проектобюджет за реализиран филм по повод 30-годишния юбилей на 

театралните награди „Аскеер“ с времетраене 54 минути. 

6. Във връзка с предложение от г-н Калин Христов – Подуправител на БНБ за 

медийно партньорство на информационната кампания за пускане в обращение на новата 

банкнота от 5 лева и становище от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна”, 

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 информационен клип, 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 решение на УС за сключване на договор за закупуване на външната 

продукция „Последният печели“, която е позиционирана за излъчване всеки делничен ден 

от 19:00 часа по програма „БНТ1“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цена за 30 секунден рекламен 

клип, условия и гарантиран рейтинг на външната продукция. 

8. Във връзка със сключен договор № ДГ-6274/17.01.2020 година с „Черноморско 

злато“ АД за предоставяне на напитки за провеждане на корпоративни събития на БНТ и 

докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора 

на дирекция „Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет 

дава съгласие за удължаване срока на договор № ДГ-6274/17.01.2020 година с фирма 

„Черноморско злато“ АД до 31.08.2020  година. 

9. Във връзка с проведени заседания на Програмния съвет на БНТ и докладна 

записка от и.д.Главния координатор на Координационен център и и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“ с предложение за приемане на програмна схема на 

„БНТ1“ за новия телевизионен сезон, Управителният съвет одобрява програмна схема на 

„БНТ1“, считано от 7 септември 2020 година. 

10. Във връзка със структурните промени в дирекция „Програмно съдържание“ и 

дирекция „Новини и актуални предавания“ и предложение от Директора на дирекция 

„Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ за необходимостта от 

оптимизиране на процесите и подобряване на хоризонталните и вертикални връзки между 

обособените структурни звена, което налага и промяна в структурата на Регионалните 

телевизионни центрове, 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 структурата и 

длъжностното щатно разписание на Регионалните телевизионни центрове. 

11. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, 

одобрява предоставените проекти на длъжностни характеристики в дирекция „Новини и 

актуални предавания“.  

12. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ с предложение за промяна в описанието на длъжностните функции на 

утвърдените с решение на УС, протокол №29/18.06.2020 година, т. 11, длъжностни 

характеристики за длъжностите Отговорен редактор и Редактор в дирекция „Програмно 

съдържание“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, одобрява предоставените нови длъжностни характеристики в 

дирекция „Програмно съдържание“.  

13. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална 

телевизия за периода от месец януари до месец юни 2020 година и възлага на Генералния 

директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 


