
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 01 

от заседание проведено на 12.01.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с получено писмо от г-н Боян Магдалинчев – Представляващ Висшия 

съдебен съвет с искане за предоставяне на програмно време за пряко излъчване на 

Пленума на ВСС на 14 януари 2022 година от 10:00 часа на изборната процедура за 

председател на Върховния касационен съд на Република България, включваща изслушване 

на кандидата и гласуване, Управителният съвет дава съгласие по програма „БНТ3“ да се 

излъчи пряко Пленума на ВСС за избор на председател на Върховния касационен съд на 

Република България на 14 януари 2022 година от 10:00 часа.  

2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ и и.д.Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ за 

допусната техническа грешка в предложението за удължаване срока на договор с медийна 

група „168 часа“ ЕООД, за усвояване на рекламните обеми по медийно партньорство за 

популяризиране на телевизионната продукция на БНТ, Управителният съвет изменя 

решението си в протокол №52/30.12.2021 година, т. 2, като сключването на анекса да бъде 

към договор № ДГ-2784/2020 година, а не към посочения договор № ДГ-2784#2/18.08.2021 

година. 

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

„Маркетинг и стратегическо развитие“ и дава съгласие за сключване на договори с 

медийни партньори с равностойна размяна на престации за популяризиране на 

телевизионна продукция на БНТ за 2022 година. 

4. Решението по точката не е публично. 

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

необходимостта от доставка на компютърно оборудване за нуждите на служителите на 

БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ за провеждане на процедура за вътрешен конкурентен подбор, съгласно 

сключено рамково споразумение № ДГ-2438/01.06.2021 година с изпълнители „Лирекс 

Хай Тех“ АД и „Риск електроник“ ООД по проведена обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на БНТ“ за Обособена позиция №1: 

„Доставка на компютърно оборудване“, Управителният съвет дава съгласие за провеждане 

на процедура за конкурентен подбор и одобрява покана да бъде изпратена до 

изпълнителите по сключеното рамково споразумение. 

 6. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за извършен анализ на вземанията и задълженията на 

БНТ към 31.12.2021 година, Управителният съвет приема изложените мотиви и дава 

съгласие да бъдат отписани от счетоводния баланс на БНТ неуредени вземания и 

задължения по сключени договори. 

7. Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ, протокол № 48/06.12.2021 

година, т.10, за промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на дирекция 

„Мултимедия“ и предложение от 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 

длъжностни характеристики за длъжности в дирекция „Мултимедия“. 

 8. 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 Директора на дирекция „Икономическа” за назначени и 



 

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

декември 2021 година. 

9. Във връзка с изтичане на 31 януари 2022 година срока на едногодишния трудов 

договор на Красимир Виденов Иванов на длъжност Началник на отдел „Търговска 

дейност“ в дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и предложение от Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62,     

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

организацията и дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ 

утвърждава продължаване на трудовия му договор за неопределено време. 

10. Във връзка с изтичане на 31 януари 2022 година срока на едногодишния трудов 

договор на Красимир Митков Исаков на длъжност Управител на Творчески дом на БНТ в 

к.к. Пампорово и предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният 

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

7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно списъка на 

ръководните длъжности в БНТ утвърждава продължаване на трудовия му договор за 

неопределено време. 

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

съгласувана от Директора на дирекция „Икономическа“, с информация, че подадената 

оферта от БНТ за участие в колективно договаряне на Европейския съюз за радио и 

телевизия за придобиване на медийни права за излъчване на пакет от Световни първенства 

по лека атлетика за периода от 2024 година до 2029 година е финансово обвързваща и се 

приема за съгласие за сключване на договор, Управителният съвет потвърждава 

включването на БНТ в колективния договор. 

12. Решението по точката не е публично. 

13. Във връзка с решение на УС, протокол № 52/30.12.2021 година, т.6 за сключване 

на договор с независимия продуцент „Ес Пи Ви Тенк” ЕООД за реализация на съвместната 

продукция „Събота вечер с БНТ“ и докладна записка от Програмния директор за промяна 

в датата на първото излъчване на предаването, поради заболяване на част от екипа му от 

COVID-19, Управителният съвет приема мотивите и дава съгласие за сключване на анекс 

към договор № ДГ-16/07.01.2022 година, като датата на първото излъчване на втори сезон 

на предаването да бъде променена на 22 януари 2022 година от 21:00 часа по програма 

„БНТ1“. 

14. Във връзка с указания на Министерството на финансите, дадени с писмо № БЮ 

5/04.10.2021 година, за подготовката и представянето на проектобюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 година и актуализираните бюджетни 

прогнози за 2023 година и 2024 година и писмо № 92-00-13/11.01.2022 година на 

Министерство на финансите, Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора 

на дирекция „Икономическа” и приема проектобюджета за 2022 година и актуализираната 

бюджетна прогноза за 2023 и 2024 година. 

15. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“ и приема цена за 30 секунден рекламен клип и 

гарантиран рейтинг на съвместната продукция „Събота вечер с БНТ“. 

16. Във връзка с решение на УС, протокол № 39/05.10.2021 година, т. 8 за 

сключване на договор за медийно партньорство на официалната церемония по повод 

връчване на годишните награди "Достойните българи", получено писмо от 14.10.2021 

година за отлагане на събитието, получено ново писмо от г-н Борислав Зюмбюлев, главен 

редактор на вестник „24 часа“ с информация, че церемонията "Достойните българи" ще се 

проведе на 25 януари 2022 година в зала 6 на НДК и докладна записка от Програмния 

директор, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор между БНТ и „168 

часа“ ЕООД. 


