
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 56 

от заседание проведено на 17.11.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

център и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, Директора на 

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

за сключване на годишен договор за медийно партньорство през 2021 година на 

музикално-сценичните спектакли от програмата на Музикалния театър и балет „Арабеск“. 

 2. Във връзка с изпратено финансово предложение от БНТ за участие в 

колективното договаряне на Евровизия за придобиване на медийни права за излъчване на  

международно състезание – 36-та Купа на Америка по ветроходство и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор за придобиване на права за излъчване на състезанията от Купата на Америка по 

ветроходство. 

 3. Във връзка с предложение от проф. д-р Веселина Вълканова, Декан на Факултета 

по журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”, Управителният съвет дава съгласие, предоставената от БНТ годишна 

стипендия на името на д-р Младен Младенов за учебната 2020/2021 година да бъде 

връчена на студентката Златина Младенова Иванова, 3 курс в специалност 

„журналистика“, профил „телевизия”.  

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

съдържание“ с предложение за изплащане на реализирани 9 (девет) броя от съвместната 

продукция  „Отблизо“ („Отблизо с Мира“), излъчени в периода от 27 септември до 6 

декември 2020 година, Управителният съвет дава съгласие от икономии в бюджета на 

дирекция „Програмно съдържание“ да бъдат изплатени реализирани и излъчени 9 (девет) 

броя оригинални издания на предаването „Отблизо“ за месеците септември, октомври, 

ноември и декември 2020 година.  

 5. Във връзка с предстоящото излъчване на финалните срещи от футболния турнир 

УЕФА Лига на нациите, сезон 2020/2021 година в програмите на БНТ и докладна записка 

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

цени за 30 секунден рекламен клип, цени за екранни текстови надписи и отстъпки за 

рекламодатели при излъчване на финалните срещи от турнира. 

6. Решението по точката не е публично. 

7. 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 от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

 8. Във връзка със Стратегията за управление на риска в БНТ, дадени препоръки от 

дирекция „Вътрешен одит”, извършени промени в организационната структура на БНТ и 

предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ за приемане на 

актуализирани риск регистри на основните структурни звена в БНТ, представени при 

спазване на изискванията и формата на действащата Стратегия за управление на риска в 

БНТ, Управителният съвет утвърждава общ Риск – регистър на БНТ за периода 2020-2022 

година, който включва Риск регистрите на основните структурни звена, утвърдени от 

съответните им ръководители. 



 

9. Във връзка с решение на УС, протокол № 55/10.12.2020 година, т. 15 за създаване 

на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, 

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 предоставените проекти на длъжностни характеристики за длъжности в 

дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“. 

10. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ за 

промяна в щатното разписание на Творчески дом на БНТ Пампорово, свързано с 

прилагане изискванията в Системата за финансово управление и контрол в БНТ, в т.ч. 

разпределяне на отговорностите по разрешаване, одобрение и изпълнение, както и 

прилагане на системата за двоен подпис, 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, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно 

разписание на Творчески дом на БНТ Пампорово, считано от 21.12.2020 година. 

11. Във връзка с изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на 

данните  (ОРЗД) и Закона за защита на лични данни и докладна записка от Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет, с оглед необходимостта от въвеждане на мерки 

за защита на сигурността на личните данни, които се събират и обработват в БНТ, 

одобрява Процедура по приемане на план за технически и организационни мерки.  

12. Управителният съвет обсъди предложение от „Интелиджънт Мюзик“  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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“ и 

Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване 

право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение - Празничен 

акустичен концерт на Intelligent Music Project ft. Рони Ромеро. 

 


