
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 07 

от заседание проведено на 18.02.2021 година 

 

 

 

 1. Във връзка с Постановление на Министерски съвет №41/04.02.2021 година за 

приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на изборите за 

народни представители през 2021 година, съгласно което за сметка на централния бюджет 

е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет с 

оглед актуализиране на плановите показатели, приема мотивите за извършената корекция 

на бюджета на БНТ за 2021 година.  

 2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Телевизионно 

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

филмопроизводство през 2021 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 2021 година. 

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

съдържание“ за постъпило предложение от Италианската обществена телевизия RAI за 

закупуване на следващите сезони от телевизионния сериал „Раят на дамите“, в пакет с 

други заглавия, Управителният съвет с оглед необходимостта от обезпечаване на 

програмите на БНТ с нови филми и сериали с жанрово разнообразие дава съгласие 

дирекция „Програмно съдържание“ да започне преговори с италианската обществена 

телевизия  RAI за лицензиране на права за излъчване на пакет филмови програми. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от Продуцентска къща „Пирина“ ЕООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Заместник-директора 

програмно развитие и селекция в дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на 

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

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

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на  

готов концерт „25 години творчески път с песните на Илия Луков“. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 12 февруари 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява концепцията и разходите 

за реализация на предаването „Открий ме“ (работно заглавие „Сбъдни желание“), 

възложено за реализация, по решение на УС, протокол № 06/11.02.2021 година, т. 2 на 

външния изпълнителен продуцент „Ес Пи Ви Тенк” ЕООД.  

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

технологии“, Управителният съвет приема за сведение предоставения протокол №1 от 9 

февруари 2021 година на Съвета за технологично развитие за разглеждане на техническа 

спецификация за доставка на телевизионно оборудване за новата пленарна зала на 

Народното събрание и план за развитие и технологично обновление на БНТ за 2021 

година. 

7. Във връзка с постъпило предложение от г-н Велин Пасков, представител на My 

shou production LTD, за предоставяне на права за излъчване по БНТ на предстоящ за 

реализация документален филм с продължителност 3 епизода по 27 минути, посветен на 

Кралство Саудитска Арабия с основни теми, които ще бъдат засегнати: туризъм, 

икономика, българска общност, култура и кулинария, срещу излъчване на спонсорски 

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



 

на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет възлага на 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ да подготви и изпрати писмо за 

намерение, като уведоми вносителя, че излъчването на поредицата ще бъде след одобряване 

на  художествените и технически качества.  

 8. Във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 

година и постъпило писмо от Централната избирателна комисия за провеждане на 

разяснителна кампания, която да информира гражданите за техните права и задължения и 

да ги подпомага в упражняването им на глас в изборния ден, и становище от Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации“  съгласувано от Директора на дирекция 

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

организацията и дейността на УС на БНТ и в съответствие с разпоредбите на Изборния 

кодекс, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на 

разяснителна кампания на ЦИК. 

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

необходимостта от осигуряване на оптимални условия при стопанисване на сградите на 

БНТ, както и привеждането им съгласно нормативните изисквания по отношение на 

здравословните и безопасни условия на труд и доклад Директора на дирекция „Правна“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане на обществена поръчка, 

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. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, 

дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Текущи и аварийни 

ремонти в сградите на БНТ“.   

 10. Във връзка с необходимостта от актуализиране на длъжностни характеристики 

за длъжности в отдел „Секретариат на УС“ с цел спазване на нормативните изисквания за 

защита на личните данни и докладна записка от и.д.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 отдел 

„Секретариат на УС“. 

11. Във връзка с подадена лична молба от Жанета Иванова Дядовска-Соколова, 

Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ за прекратяване по чл. 325, 

т.1 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 Жанета Иванова Дядовска-Соколова на длъжност 

Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“, считано от 1 март 2021 

година. 

 12. Във връзка с промяна в структурата и числеността на персонала в БНТ и 

предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на 

основание чл. 5, ал. 2 и ал. 3 и чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за работната заплата в 

БНТ определя нов лимитиран месечен фонд на работната заплата по основни структурни 

звена  и нов лимит за допълнително месечно материално стимулиране на служителите по 

структурни звена, в сила от 01.02.2021 година до 31.12.2021 година. 


