
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание проведено на 06.03.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №02 от 28 февруари 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява бюджет за реализация на 

6 броя предавания от проекта „България от край до край“. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

„Нова Филм“ ЕООД и становища от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

и.д.Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, 

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

„Информация“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на 

договор за отстъпване право за излъчване на церемонията по връчване на Наградата за 

изкуство „Стоян Камбарев 2020“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и 

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

„БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ3”, 

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

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

”Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

церемонията по връчване на годишните награди „БНР Топ 20“.   

4. Във връзка с писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за предоставяне 

на програмно време за излъчване на клип за Международния ден на горите – 21 март и 

Седмицата на гората, в периода от 6 до 12 април 2020 година и становище от 

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

„Правна”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно 

време за излъчване на два клипа, 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 съдържат търговска 

информация и отговарят на посочените изисквания. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Дир.бг“ АД и становище от 

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

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

и дава съгласие за медийно партньорство на конкурса за чиста журналистика „Web Report 

2020“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Калин Христов, Подуправител 

на БНБ за медийно партньорство на информационната кампания за пускане в обращение 

на новата банкнота от 20 лева и становище от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

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

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

„Програма БНТ1“ и одобрява предавания и рубрики, които ще бъдат реализирани и 

излъчени по програма „БНТ1“ свързани с участието на БНТ в Международния песенен 

конкурс на Евровизия 2020 в Ротердам, Нидерландия. 

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

„Маркетинг и комуникации“ и одобрява цени и пакети при излъчване на Международния 

песенен конкурс на „Евровизия 2020“. 

9. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

промяна в решение на УС, протокол №07/13.02.2020 година, т.3 относно продължаване 

действието на договор между БНТ и „МИРАЛОР“ ЕООД за съвместно създаване на 

предаването „Отблизо с Мира“, Управителният съвет дава съгласие за продължаване срока 

на договор №БНТ1-5-2-5162/15.09.2011 година за производство на 28 (двадесет и осем) 

броя оригинални издания на предаването „Отблизо с Мира“. 

10. Управителният съвет обсъди писмо от „Нова трейд“ ЕООД  и докладна записка 

от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за удължаване 

срока на сключен договор № ДГ-2105/03.05.2019 година до 31.12.2020 година.  

11.1. Във връзка с изтичане на 25.03.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Спас Иванов Спасов на длъжност Директор на 

дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за 

радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава трудовият му 

договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да продължи действие до 25.09.2020 

година. 

11.2. Във връзка с изтичане на 23.03.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Ивелина Русчева Мънкова на длъжност Началник на 

отдел, отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 

БНТ утвърждава трудовият й договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да 

продължи действие до 23.09.2020 година. 

12. Във връзка с предложение от  Директора на дирекция „Техника и технологии“ 

за промяна в Правилата на Съвета за технологично развитие на БНТ с оглед по-голяма 

оперативност и ясно разграничаване на отговорностите, предвид вменяването на 

задължението за технологично обновление на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 

62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал.3, т. 9 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава промяна в Правила 

за организацията на работа и функциите на Съвета за технологично развитие на БНТ. 

 13. Във връзка с писмо от Управителя на „Динакорд – България“ ЕООД за 

невъзможност от доставка на телевизионно техническо оборудване и инсталационни 

материали поради форсмажорни обстоятелства по повод избухналата епидемия от 

коронавирус COVID-19 и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“, Управителният съвет на основание чл. 116, 

ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 26 от договор № ДГ-216/31.01.2020 

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

съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор с „ДИНАКОРД-

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за гаранционно обслужване и доставка по Обособена позиция №1: 

"Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали съгласно сключено 

рамково споразумение по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“ в четири 

обособени позиции. 

 

 


