
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 07 

от заседание проведено на 13.02.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет приема представения годишен финансов отчет, отчета за 

касовото изпълнение на бюджета на БНТ за 2019 година, обяснителната записка към 

отчета и Баланс на БНТ към 31.12.2019 година.  

2. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 03.02.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец декември 2019 година на 

излъчения филм „Досието на смеха“ от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

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

продължаване срока на договора с „Миралор“ ЕООД за създаване на съвместна продукция 

„Отблизо с Мира“, Управителният съвет дава съгласие да бъде продължен срока на 

договор №БНТ1-5-2-5162/15.09.2011 година за производство на 35 броя оригинални 

издания на предаването „Отблизо с Мира“, считано от 5 януари 2020 година, без 

излъчване по време на лятната програмна схема. 

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

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет с оглед 

дългогодишните ползотворни взаимоотношения с Българска федерация по баскетбол, 

както и програмния интерес за излъчване на срещи от Националната баскетболна лига, 

турнира за Купата на България и други срещи, за които федерацията притежава права, 

дава съгласие срокът на предоставеното телевизионно време за излъчване на търговски 

съобщения на Българска федерация по баскетбол да се промени до 31.12.2020 година. 

 5.  Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ и съгласно утвърдените бюджетни разходи за 

филмопроизводство през 2020 година, Управителният съвет на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 

от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в 

Българската национална телевизия, утвърждава финансов лимит за производство на 

вътрешна телевизионна филмова продукция през 2020 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и 

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

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

дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на 4-то национално издание 

на кампанията за популяризиране на професионалното образование в България „Учи в 

България, завладей света“. 

 7. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за удължаване срока на договор №ДГ–1472/04.04.2019 

година за медийно партньорство между БНТ и „НЕТ ФМ“ ЕООД за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ и сключване на ново споразумение за 2020 година, 

Управителният съвет връща предложението като изисква от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ да представи проект на договор с „НЕТ ФМ“ ЕООД и план за 

популяризиране на предстоящите кампании, телевизионна продукция и лицата на БНТ. 

 8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ по решение на УС, протокол №06/07.02.2020 година, т.5, Управителният 

съвет приема предоставения план за реализиране на активности свързани с 

популяризиране на събития, кампании и проекти на БНТ по сключените допълнителни 



 

споразумения за сътрудничество с „Оберон радио макс“ ЕООД, „ДИР БГ“ АД и „ОФФ 

МЕДИА“ АД до края на месец юни 2020 година. 

9. Във връзка със сключен анекс към договор №9-5575/31.08.2018 година между 

БНТ и „Спортал.БГ“ АД за съвместно организиране на разпространение на видео 

съдържание, чрез широколентов интернет на Европейското първенство по футбол (ЕВРО 

2020) и докладна записка от Директора на дирекция „Мултимедия“, Управителният съвет 

одобрява цени и пакети за продажба на рекламни форми. 

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

за заснемане на пиесата на Стефан Цанев „Цигуларката на Бога“, постановка на театър 

„Любомир Кабакчиев“ в град Казанлък, Управителният съвет одобрява представения 

проект и дава съгласие да бъде реализиран съгласно раздел IV – Специфични правила за 

реализация на вътрешно филмопроизводство от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на фирми в БНТ. Средствата за заснемане на театралната 

постановка да бъдат за сметка на утвърдения лимит за вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Програма БНТ1“ и дирекция „БНТ Свят и региони“. 

 11. Решението по точката не е публично. 

 12. Решението по точката не е публично. 

13. Във връзка с решение на УС, протокол №06/07.02.2020 година, т.22 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Правна“ с допълнителна информация за предвиденото 

задължение на БНТ, регламентирано в Решение на Министерски съвет № 663/07.12.1998 

година и в чл. 44, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията да осигурява излъчване на 

националните си програми посредством спътник/спътници върху покритието на 

териториите на Европа и други континенти, на които има граждани с български произход, 

Управителният съвет одобрява предложения проект на писмо до Министерския съвет на 

Република България. 

 14.  Във връзка с докладна записка от д-р Лина Аспарухова за кадрово обезпечаване 

на дейността на служба „Трудова медицина“,  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 и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ утвърждава промяна в Допълнителното щатно 

разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година. 

15.1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“, 

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 съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ определя Добрина Михайлова Чешмеджиева за 

временно изпълняващ длъжността Главен продуцент на ПЦ „Актуални програми“ в 

дирекция „Информация“, считано от 20 февруари 2020 година до назначаване на титуляр 

на длъжността. 

15.2. Във връзка с изтичане на 29.02.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Борислав Николаев Чоранов на длъжност Директор на 

дирекция „Мултимедия“, 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 31.08.2020 

година. 


