
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 01 

от заседание проведено на 08.01.2021 година 

 

 

 

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

съдържание“ с предложение за възобновяване производството на спрените предавания в 

програмите на БНТ по време на извънредната епидемична обстановка в страната, съгласно 

решение на УС, протокол №51/10.11.2020 година, т.1, Управителният съвет с оглед 

намаляване на случаите на заболели и карантинирани служители, одобрява поетапно да 

бъде възобновена реализацията на предаванията, предвидени за излъчване по програми 

„БНТ1“ и „БНТ2“. 

2. Във връзка с писмо от г-жа Марияна Арсенова, директор на Държавен музикален 

и балетен център с искане за промяна в одобрените параметри за сключване на договор за 

медийно партньорство през 2021 година и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за промяна в 

решение на УС, протокол №56/17.12.2020 година, т.1. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №29/18.06.2020 година, т. 10 и получено 

писмо от г-н Александър Петров, ръководител на отдел „Комуникации“ на „Интелиджънт 

Мюзик“ ЕООД с молба за удължаване срока на предоставеното телевизионно време за 

излъчване на рекламни форми срещу отстъпените права за излъчване на готов музикален 

филм за турнето на световни рок музиканти в проекта Intelligent Music Project, поради 

пандемичната обстановка в страната, и становище от Директора на дирекция „Маркетинг 

и комуникации”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор с 

„Интелиджънт Мюзик“ ЕООД за удължаване срока на договора до 01.07.2021 година. 

4. Решението по точката не е публично. 

 5. Във връзка с писмо от г-н Петър Георгиев, президент на Баскетболен клуб 

„Рилски спортист“ за отстъпване права за излъчване на срещите от група „Б“ на 

европейския клубен турнир ФИБА Юръп Къп, които ще се проведат в град Самоков в 

периода 26 до 29 януари 2021 година и становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

съгласувано от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и и.д.Директора на 

дирекция „Икономическа“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с 

Баскетболен клуб „Рилски спортист“. 

6. Във връзка с писмо от г-н Любомир Ганев, председател на УС на Българската 

федерация по волейбол и становища от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ и Директора 

на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на договор с фирма „Инфронт Медия“ за преотстъпване на телевизионни права 

за излъчване на четири срещи с участието на българския национален отбор в 

квалификациите за Европейското първенство по волейбол, които ще се проведат от 13 до 

17 януари 2021 година в Израел. 

 7. Във връзка с предстоящото излъчване по програма „БНТ3“ на срещи с участието 

на българския национален отбор в квалификациите за Европейското първенство по 

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

Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, отстъпки и условия за 

рекламодатели при излъчване на волейболните срещи. 

8. Във връзка с постановление №331 от 26.11.2020 година на Министерски съвет за 

определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната в сила от 01.01.2021 

година и предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният 



 

съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и в съответствие с §7 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните правила за работната заплата в 

БНТ утвърждава Приложение №2 „Класификатор на длъжностите и началните основни 

месечни работни заплати“ към чл. 6 от Вътрешните правила за работната заплата в БНТ, в 

сила от 1 януари 2021 година. 

9. Във връзка със завишения трансфер на БНТ за 2021 година по показател 

„Персонал“, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година 

и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ за увеличаване на 

индивидуалните работни заплати на работниците и служителите в БНТ, считано от 

01.01.2021 година, Управителният съвет утвърждава лимити на средствата за увеличение 

на индивидуалните работни заплати по основни структурни звена.  

10. Решението по точката не е публично. 

11. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” за назначени и 

освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 октомври до 31 

декември 2020 година.  

12. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена 

поръчка, проведена на основание вътрешно конкурентен подбор с предмет „Доставка на 

техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“ по Обособена 

позиция №1: "Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали“ и във 

връзка със сключено Рамково споразумение № ДГ-3399/27.06.2020 година, и решение на 

Генерален директор за класиране на участниците, Управителният съвет на основание чл. 7, 

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

сключване на договор за доставка с „Динакорд-България“ ЕООД. 

 


