
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание проведено на 20.05.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с предложение от г-н Калин Христов – Подуправител на БНБ за 

медийно партньорство на информационната кампания за пускане в обращение на новата 

банкнота от 10 лева и становище от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг 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 Управителния съвет на БНТ,  дава съгласие за предоставяне на програмно 

време за излъчване на информационен клип, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във 

връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа 

търговска информация и отговаря на посочените изисквания.   

2. Във връзка с писмо от Изпълнителния директор на „Университетска 

специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД с молба за предоставяне 

на права за публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на правата за публична прожекция на аудио-визуални произведения. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №22/11.05.2020, т.6 относно получена 

молба от Българския културен институт в Рим за предоставяне на права за излъчване чрез 

комуникационните канали на института избрани епизоди от предаването „История.БГ  и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма „БНТ1“, Управителният съвет  

дава съгласие за предоставяне на права за онлайн излъчване с нетърговска цел в сайта на 

Българския културен институт в Рим на избрани епизоди от предаването „История.БГ“, 

геоблокирани за територията на Италия. 

4. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Рамазан Байрам и становище от Директора на дирекция „Информация“ и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от 

Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и безвъзмездно 

предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на обръщение на Председателя 

на Висшия духовен съвет проф. д-р Недим Генджев на Мюсюлманското сунитско 

ханефитско изповедание на 23 май 2020 година. 

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

Директора на дирекция “Правна“ с предложение за одобряване на постигнатите 

договорености за сключване на договор с „МУЗИКАУТОР“ за уреждане правата за 

излъчване в програмите на БНТ на защитени музикални произведения от репертоара на 

дружеството, Управителният съвет дава съгласие за сключване на тригодишен договор с 

дружество „МУЗИКАУТОР“. 

6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за промяна в 

щатното разписание на дирекцията и становище от  Директора на дирекция „Правна“, 

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 дирекция „Информация“, считано от 

01.06.2020 година. 

7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за промяна в 

щатното разписание на дирекцията свързана с увеличения обем на работа в направление 



 

„Международни новини“ и становище от  Директора на дирекция „Правна“, 

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 дирекция „Информация“, считано от 

01.06.2020 година. 

8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ за промяна в 

щатното разписание на дирекцията с цел постигане на по-добро разпределение на 

функциите и мотивиране на служителите за подобряване качеството на работа, 

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 дирекция „Правна“, считано от 01.06.2020 

година. 

9. Във връзка с изтичане на 09.06.2020 година на шестмесечния изпитателен срок от 

едногодишния трудов договор на Деян Николаев Чакъров на длъжност Главен инженер в 

дирекция „Техника и технологии“ и предложение от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“, 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. 

10. 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 и.д.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 април 2020 година. 

 


