
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседание проведено на 10.03.2022 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Стефан Китанов, директор на 

Международния филмов фестивал „София филм фест“ 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“, 

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция 

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

„Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор с „Арт Фест“ ЕООД за медийно 

партньорство на фестивала, който ще се проведе от 10 до 31 март 2022 година в София и с 

допълнителна програма в градовете Пловдив, Бургас и Варна, и заснемане и излъчване на 

церемонията по връчване на наградите на филмовия фестивал, която ще се проведе на 19 

март 2022 година в зала 1 на НДК. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Георги Георгиев, Председател 

на Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – Европейска столица на 

спорта“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, и.д.Главния координатор на „Координационен център“, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция „Търговска 

дейност 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 Маратона на град Варна, който ще се проведе на 8 

май 2022 година и Маратона на град София, който ще се проведе на 9 октомври 2022 

година и 4 (четири) броя готови обзорни предавания „София Сити Спорт“. 

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

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Директора на дирекция „Новини и 

актуални предавания“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, 

Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие 

за медийно партньорство на конкурса за чиста журналистика „Web Report“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация "Глобални библиотеки - 

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

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие 

за сключване на договор за партньорство на събития и инициативи, реализирани от 

Фондацията и обществените библиотеки. 

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

комуникации“, съгласувана от Директора на дирекция „Правна“, с информация за прието 

предложение от Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на 

програмно време за излъчване на информационни и рекламни материали за 

популяризиране подкрепата от Европейския съюз за развитие на човешките ресурси в 

България (програмни периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г.), с цел да бъдат информирани 

гражданите и да ги насърчи да се възползват от предоставената финансова подкрепа, както 

и да се популяризира приносът на Европейския съюз в развитието на човешките ресурси 

сред обществеността и да се осигури прозрачност за изпълнението на оперативните 

програми, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор 

между БНТ и Министерство на труда и социалната политика. 



 

6. Във връзка с предложение от акад. Христо Григоров, д-р х.к. – Председател на 

Националния съвет на Български червен кръст за медийно партньорство на Национална 

благотворителна кампанията за набиране на финансови и материални дарения в подкрепа 

на засегнатото население на Украйна, като организацията работи в координация с 

държавните институции и има за цел да оказва съдействие при подпомагане на 

пристигащите в България хора, засегнати от конфликта, и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“, Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“, Директора на дирекция „Търговска дейност 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 УС на БНТ 

дава съгласие за медийно партньорство. 

7. Във връзка с предложение от г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ 

за България за медийно партньорство на национална кампания за информираност, 

застъпничество и набиране на средства за пресъздаване на бъдещето на всяко дете в 

България и дългосрочно партньорство във връзка с безплатен дигитален инструмент Беббо 

(Bebbo), подкрепящ родителите през целия път на развитие на тяхното дете от 0 до 6 

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

на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на дирекция „Търговска дейност 

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

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство. 

8. Във връзка с докладна записка от Програмния директор на БНТ, съгласувана от 

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

и актуални предавания“ за промяна в програмната схема на „БНТ1“, Управителният съвет, 

след като обсъди внесеното предложение, не дава съгласие за промяна в програмната 

схема на „БНТ1“, касаеща следните предавания: 

 От 12.03.2022 г. предаването „Говори сега“ да бъде с променен час от 16:30 часа.  

 От 12.03.2022 г. предаването „Извън играта“ да бъде с променен час от 16:00 часа.  

 От 12.03.2022 г. предаването „Религията днес“ да бъде с променен час от 15:00 часа.  

 От 12.03.2022 г. повторението на предаването „Любимците на България“ да бъде 

програмирано за излъчване всяка събота от 19:00 часа.  

9. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет 

обсъди протокол №4 на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за 

месец февруари 2022 година на излъчения документален филм „Помни ме“ (работно 

заглавие „Записки от подземията“) от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство 

на дирекция „Новини и актуални предавания“. 

 10. Решението по точката не е публично. 

 11. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“ относно приключила процедура за избор на изпълнител след 

проведена обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки, с предмет: "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт 

на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ“ с пет обособени 

позиции: Обособена позиция №1: "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт 

на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ София", Обособена 

позиция №2:  "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с 

общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Русе", Обособена позиция №3: 

"Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до 

пет тона от автопарка на РТВЦ Варна", Обособена позиция №4  "Техническо 

обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона 

от автопарка на РТВЦ Благоевград" и Обособена позиция №5:  "Техническо обслужване, 

поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка 

на РТВЦ Пловдив" и решение № РД-10-76/21.02.2022 година на Генерален директор за 

избор на изпълнители, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника 



 

за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договори по 

обособените позиции.  

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

необходимостта от доставка на електрическа енергия и избор на координатор на 

балансираща група за обект: „Сградата на РРС Благоевград на БНР и на РТВЦ Благоевград 

на БНТ“, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №56 и доклад от Директора 

на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, Управителният съвет 

на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените 

поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки дава съгласие за провеждане на  открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на 

балансираща група за обект: „Сградата на РРС Благоевград на БНР и на РТВЦ 

Благоевград на БНТ“.     

13. Във връзка с решение на УС, протокол №07/21.02.2022 година за обявяване на 

редовна конкурсна сесия за продуциране на българска телевизионна филмова продукция, 

съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране 

на филми в Българската национална телевизия и докладна записка от Програмния 

директор и Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ с 

предложение за внасяне на яснота в условията за кандидатстване в обявената конкурсна 

сесия за реализация на телевизионни филми и сериали в БНТ по позиция „Сериал - 6 серии 

с времетраене по 54 минути – без предварително зададена тема и жанрова насоченост“, 

Управителният съвет, след като обсъди предложението и с оглед, че обявената позиция 

„Сериал“ е лимитирана от шест серии с времетраене по 54 минути, дава съгласие 

филмовите продуценти кандидатстващи по посочената позиция, да представят в досието 

си сценарий за най-малко два епизода на сериала. 

14. Във връзка с предложение от Генералния директор за прекратяване на трудовия 

договор на Маргарита Трайкова Александрова, Програмен директор и и.д.Директор на 

дирекция „Програмно съдържание“  по чл. 331 от Кодекса на труда, 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 прекратяване на трудовия договор на Маргарита Трайкова Александрова 

на длъжност Програмен директор, считано от 11 март 2022 година. 

15. Във връзка с подадена лична молба от Ина Греди Асса-Костова, Главен 

дизайнер в направление „Екранна подготовка“ в дирекция „Телевизионно производство“ 

за прекратяване по чл. 326 от Кодекса на труда на трудовия й договор, 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 прекратяване на трудовия договор на Ина Греди Асса-

Костова на длъжност Главен дизайнер в направление „Екранна подготовка“ в дирекция 

„Телевизионно производство“, считано от 09.04.2022 година.  

16. Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Маргарита Александрова на 

длъжност Програмен директор и прекратяване действието на Заповед № РД-10-

494/20.10.2021 година, с която и е възложено да изпълнява всички функции за временно 

изпълняващ длъжността Директор на дирекция „Програмно съдържание“ и с цел 

осигуряване на оперативното ръководство на дейността на дирекция „Програмно 

съдържание“, 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 определя за временно изпълняващ 

длъжността Директор на дирекция „Програмно съдържание“ Николай Жоров Табаков, 

считано от 11 март 2022 година до назначаване на титуляр на длъжността. 


