
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание проведено на 11.03.2021 година 

 

 

 

1. Във връзка с проведени преговори с фирма „PRO-ACTIVE BROADCAST“ за 

продължаване излъчването на състезания от Световна купа и Световен шампионат по 

модерен петобой за сезон 2021 година в програмите на БНТ и докладна записка от 

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

на преговорите с фирма „PRO-ACTIVE BROADCAST“ за придобиване на права за 

излъчване на репортажи от състезанията  по модерен петобой. 

2. Във връзка с писмо от г-н Михаил Михайлов, председател на УС на БК „Балкан“ 

за отстъпване права за излъчване на три срещи от осмина финали на европейския клубен 

турнир по баскетбол ФИБА Юръп Къп, които ще се проведат в град Ботевград и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувана от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор с Баскетболен клуб „Балкан“ за предоставяне на права за излъчване на три 

баскетболни срещи с участието на БК „Балкан“ и БК „Рилски спортист“, като клубът 

предоставя готов телевизионен сигнал на БНТ в HD формат изработен от TV1 Broadcasting 

Company от Арена Ботевград. 

 3. Във връзка с предложение от дигиталната платформа на китайската държавна 

телевизия CCTV (CCTV+) за разширяване на сътрудничеството с БНТ и покана за 

присъединяване към „Европейски медийни партньори“ (European Media Partners, EMP) – 

формат, създаден от CCTV+ за развитие на връзките с медии от Европа и докладна записка 

от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ с преглед на договорните 

отношения с китайски държавни медии, Управителният съвет дава съгласие да бъдат 

потърсени възможности за сключване на нов рамков договор с CMG, който да обедини 

съществуващите двустранни договори на БНТ, както и да се регламентира подходът към 

бъдещи нови форми на сътрудничество, което ще позволи по-добро структуриране на 

двустранните отношения на БНТ с китайските държавни медии.  

 4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за получена информация от Европейския съюз за радио и телевизия за 

иницииране отново на Европейския пул за безплатен обмен на телевизионни програми, с 

цел да се преодолее недостигът на съдържание и да се отговори на интересите на 

аудиторията по време на кризата причинена от разпространението на COVID-19, 

Управителният съвет дава съгласие БНТ да участва с телевизионна продукция в 

Европейския пул за безплатен обмен на програми и одобрява предложения списък от 

телевизионни програми, с които БНТ да участва в обмена.  

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

Русе за промяна в щатното разписание на регионалния център, свързано с намаляването на 

автопарка на ТВЦ Русе и увеличаване на задачите и отговорностите в направление 

„Техника“, и становище от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 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 Регионален телевизионен 

център Русе, считано от 01.04.2021 година. 

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

стратегическо развитие“, 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 дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ дава 

съгласие длъжността Ръководител екип да бъде трансформирана в длъжността Заместник-

директор, считано от 15.03.2021 година. 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, 

чл. 7, ал. 3, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и чл. 10, ал. 2 

от Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ, утвърждава в списъка 

на ръководните длъжности в БНТ да бъде включена длъжността Заместник-директор на 

дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“. 

 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 Заместник-директор в дирекция 

„Маркетинг и стратегическо развитие“. 

 Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията 

и чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и списъка на 

ръководните длъжности утвърждава Виолета Кирилова Цонкова да бъде назначена на 

длъжността Заместник-директор в дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“. 

 7. Във връзка с предстоящото излъчване по програма „БНТ3“ на 38-ия Маратон на 

София на 10 октомври 2021 година, 5-ия Маратон на Варна на 9 май 2021 година и 4 

(четири) броя готови обзорни предавания „София Сити Спорт“ и докладна записка от 

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

одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, отстъпки и условия за рекламодатели при 

излъчване на посочените събития. 

 8. Във връзка с предстоящото съвместно излъчване на Европейското първенство по 

футбол (УЕФА ЕВРО 2020) през 2021 година в ефира на БНТ и „Нова Броудкастинг Груп“ 

АД на първата среща за откриване на първенството, една среща от груповата фаза и 

финалната среща, които ще бъдат излъчени паралелно по двете телевизии и докладна 

записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният 

съвет одобрява при закупуване на единични рекламни форми за трите футболни срещи, 

рекламодателите да получават рекламни форми и по двата канала, като цената за 30 

секунден рекламен клип да бъде завишена с 30%. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол № 06/11.02.2021 година, т.3 за провеждане 

на преговори за максимално разсрочване на плащания по сключено споразумение за 

лицензиране на права за излъчване на новите сезони от телевизионния сериал „Викингите“ 

от компания „Ем Джи ЕМ Интернешънъл Телевижън Дистрибюшън Инк.“ и докладна 

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

дава съгласие за потвърждаване на финансовите параметри и продължаване на договора с 

фирма „Ем Джи ЕМ Интернешънъл Телевижън Дистрибюшън Инк.“ за лицензиране на 

права за излъчване на следващите сезони на сериала „Викинги“. 

 10. Решението по точката не е публично. 

 11. Във връзка с желанието на служителите да бъде възстановено 

функционирането на почивните бази на БНТ, Управителният съвет на основание Заповед 

на Министъра на здравеопазването № РД-01-132/26.02.2021 година за изменение и 

допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 година, дава съгласие да бъде 

възстановена дейността на Почивен дом на БНТ в гр. Китен от летния сезон на 2021 

година и на Творчески дом на БНТ в к.к. Пампорово от летния сезон на 2021 година при 

спазване на необходимите противоепидемични мерки. 

 При промяна на епидемичната обстановка в страната, свързана с предприемане 

на мерки за затваряне на почивните бази и заведенията за хранене, Управителният съвет 

ще преразгледа взетото решение. 

 


