
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 52 

от заседание проведено на 20.11.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с участие на БНТ в международната конкурсна процедура в категория 

"Медии" на Европейския парламент (COMM/SUBV/2020/M) за съфинансиране на проекти 

за телевизионно и уеб съдържание и разменена кореспонденция с Европейския парламент, 

Управителният съвет обсъди докладни записки от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и протокол №19 от 

16 ноември 2020 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и 

одобрява преработените проектобюджети за участие на БНТ с проекта „Европа: Пътят 

напред“ (работно заглавие „Маршрути: Европа“) за съфинансиране на дейности в област 

телевизия от Европейския парламент. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Държавен куклен театър – 

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

Заместник-директора програмно развитие и селекция в дирекция „Програмно 

съдържание“, Ръководителя на РТВЦ Пловдив, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

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

производство“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, и.д.Директора на 

дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на обзорен документален филм за 

фестивала „Месец на Джани Родари“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Иван Тонев, продуцент на „АРС“ 

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

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

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

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и 

дава съгласие за сключване на договор за предоставяне на права за излъчване на 

документалния филм „Дорина“ на режисьора Атанас Киряков, заснет през 2020 година. 

4. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ за придобиване 

на медийни права от фирма „Инфронт Медия“ за излъчване на мини турнир от кръг на 

Шампионската лига по волейбол, жени с участието на ВК „Марица“ Пловдив в периода 24 

до 26 ноември 2020 година, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с 

фирма „Инфронт Медия“ и одобрява БНТ да бъде телевизия-домакин на предстоящия 

турнир от Шампионска лига по волейбол, жени с участието на ВК „Марица“ Пловдив. 

5. Във връзка с писмо от независимия продуцент „Фреш продакшън” ЕООД и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на анекс към догово р № ДГ-5698/05.10.2018 година с 

„Фреш продакшън” ЕООД за закупуване на нови броеве от външната продукция „Пътеки“ 

с времетраене по 45 минути. 

6. Във връзка с подписан Меморандум за разбирателство между БНТ и Украинската 

обществена телевизия UA:PBC АД, в сила от 5 октомври 2020 година и докладна записка 

от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава 

съгласие да бъдат предоставени програмите от приложения списък на Украинската 

обществена телевизия за излъчване на български език, без превод, в районите, където 

живее българско малцинство. БНТ предоставя предложеното телевизионно  съдържание с 

уредени авторски права за разпространение в посочените райони, като украинската страна 

заплаща музикалните права.  



 

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

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

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на 

допълнителното споразумение между БНТ и Министерство на труда и социалната 

политика за предоставяне на програмно време за популяризиране на Европейския 

социален фонд и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

8. Управителният съвет обсъди предложение от д-р Джейн Муита – Представител 

на УНИЦЕФ за България и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

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

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

Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на национална 

кампания за информираност, застъпничество и фондонабиране в подкрепа на 

невербалните деца в България – деца с увреждания, които не говорят и имат затруднения в 

общуването. 

9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за излъчване на 30 секунден клип разпространен от EBU, АСТ и EGTA по 

повод отбелязване на Световния ден на телевизията - 21 ноември, Управителният съвет 

дава съгласие за присъединяване на БНТ към инициативата. 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №50/05.11.2020 година, т. 2 за сключване 

на договор със Сдружение „Защото СМЕ ХОРА“ за излъчване на клип за популяризиране 

на кампанията „Защото СМЕ ХОРА“ в подкрепа на възрастните и болни хора и постъпила 

молба от г-н Емануил Паташев – Генерален секретар на „Каритас България“ за отлагане на 

излъчванията на имиджови клипове за популяризиране на кампанията поради заболяване 

от COVID-19 на част от екипа, който трябва да заснеме клипа, Управителният съвет дава 

съгласие да бъде променен периодът за излъчване на клипа при запазване на общия брой 

излъчвания, след уточняване на новите дати за провеждане на кампанията. 

11. Във връзка с писмо от г-жа Петя Каракачанова, Търговски директор на „Оберон 

радио макс“ ЕООД (FM+, Fresh, Z-rock, Melody) с продължаване на медийното 

партньорство с БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет с оглед дублиране на искането от „Оберон радио 

макс“ ЕООД и предвид факта, че към настоящия момент няма сключен договор и няма 

реализирани активности, отменя свое решение в протокол № 42/17.09.2020 година, т.2 и 

дава съгласие договорът да бъде сключен с „Фреш Радио Груп“ ЕООД (променено 

наименование на дружеството), съгласно решение на УС на БНТ, протокол № 

51/10.11.2020 година, т. 2 за периода от 16.11.2020 година до 31.12.2020 година. 

12. Във връзка с докладна записка от г-н Антон Андонов, член на Управителния 

съвет на БНТ с предложение за реализиране на нови подкаст поредици с цел развиване на 

оригинално дигитално съдържание и повишаване имиджа на телевизията, Управителният 

съвет дава съгласие да се реализират следните подкаст поредици: 

 „Домът на българското кино“ – подкаст поредица, съдържаща кратки интервюта 

с емблематични фигури от успешните филми и сериали на БНТ в последните години. 

 „Българската Коледа“ – подкаст поредица, включваща интервюта с различни 

фигури, свързани с кампанията „Българската коледа“ – представители на Експертния съвет 

(водещи лекари и представители на признати медицински асоциации), координатори, 

посланици на кампанията и други.  

13. Във връзка с ДР №1/17.01.2020 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2020 година и докладна записка и обяснителна бележка от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа” към очакваното изпълнение на бюджета на БНТ за 2020 година, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 



 

14. Във връзка с изпълнение на дейностите в областта на защитата на личните 

данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (Общ регламент за 

защита на личните данни - GDPR) и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа“ и  Директора на дирекция „Правна“ за необходимостта от обособяване на 

длъжност Длъжностно лице по защита на данните, 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 дава съгласие за 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Икономическа“ и дирекция 

„Правна“, считано от 01.12.2020 година. 

 15. В изпълнение на дадена препоръка в одитен доклад (ОАУ 03/2020) и в 

съответствие с Правилника за производство на телевизионна продукция и продуцентска 

дейност, 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 длъжностна характеристика за длъжността Ръководител на Регионален 

телевизионен център. 

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

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

предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец октомври 2020 година. 

 17. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за 

рекламодатели при излъчване на предаванията, включени в празничната новогодишна 

програма на „БНТ1“. 

 18. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 

и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава 

представената Търговската политика на БНТ за 2021 година, включваща условия, цени и 

отстъпки за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ и Тарифа за продажба 

на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на предаванията в програма „БНТ1“. 

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

комуникации“ и Йоана Левиева-Сойър, изпълнителен продуцент в дирекция „Програмно 

съдържание“ с информация за получена покана за участие на БНТ в конкурса на 

Европейския съюз за радио и телевизия за реализация на детски телевизионни игрални и 

документални филми, Управителният съвет дава съгласие за участието на БНТ в проекта 

на ЕСРТ на теми за игралните новели „Кажи ми една тайна“ и за документалните филми 

„Мога да го направя“ през 2021 година. 

20. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“ и и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет 

одобрява празнична програмна схема на „БНТ2“ за периода от 21.12.2020 година до 

03.01.2021 година. 

21. Във връзка с предложение от Ръководителя на Регионален телевизионен център 

Благоевград за промяна в щатното разписание на регионалния център, 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, дава съгласие за промяна в 

длъжностното щатно разписание на Регионален телевизионен център Благоевград, считано 

от 01.12.2020 година. 

22.1. Във връзка с изтичане на 18 ноември 2020 година на срока на едногодишния 

трудов договор на Иван Илиянов Карагеров на длъжност Директор на дирекция „Техника 

и технологии“ и предложение на Генералния директор, 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 дава съгласие за продължаване на трудовия му договор за неопределено 

време. 

22.2. Във връзка с изтичане на 1 декември 2020 година на срока на едногодишния 

трудов договор на Румяна Петрова Стоимчева на длъжност Заместник началник на отдел, 

отдел „Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“ и предложение на 

и.д.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 

дава съгласие за продължаване на трудовия й договор за неопределено време. 

Във връзка с обстоятелството, че длъжността Началник на отдел, отдел „Бюджет и 

методология“ е свободна и с цел необходимостта от текущо осъществяване на дейността в 

отдела, Управителният съвет дава съгласие Румяна Петрова Стоимчева да изпълнява 

длъжността Началник на отдел, отдел „Бюджет и методолотия“ в дирекция 

„Икономическа“ до назначаване на титуляр на длъжността. 

23. Във връзка с получено писмо от г-жа Бетина Жотева, Председател на Съвета за 

електронни медии, с което се изисква Управителният съвет на БНТ да преосмисли своето 

решение за намаляване на новинарските емисии в събота и неделя по програма „БНТ1“, 

което е взето поради многото случаи на заболели и карантинирани служители от дирекция 

„Новини и актуални предавания“ и с цел оптимизиране на графиците на екипите, 

произвеждащи новинарско съдържание, Управителният съвет с оглед дадените препоръки 

от Съвета за електронни медии, изменя своето решение в протокол №51/10.11.2020 

година, т. 1, както следва: 

1. Одобрява да се излъчва новинарска емисия с времетраене до 5 минути в 

предаването „Денят започва с Георги Любенов“. 

2. Одобрява да се излъчва късна емисия „По света и у нас“ (хедлайн)  в събота и 

неделя с времетраене по 7 минути. 

 


