
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание проведено на 19.03.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №03 от 13 март 2020 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява бюджет за реализация на 3 броя от 

предаването „Следите остават“ производство на дирекция „Информация“ за първото 

тримесечие на 2020 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Сенс Мюзик“ ЕООД и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг 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 „Да пеем 

заедно“. 

3. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 

и чл. 7, ал. 3 т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на 

БНТ утвърждава Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол преди 

поемане на задължение за разход, сключване на договор за приход, извършване на разход 

и преди постъпване на приход в Българска национална телевизия. 

4. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 

и чл. 7, ал. 3 т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на 

БНТ утвърждава Правилата за документооборота в дирекция „Икономическа“.  

5. Управителният съвет приема за сведение получено писмо от директора на 

дирекция „Връзки с обществеността“ на Министерство на труда и социалната политика с 

информация за отмяна на церемонията по връчване на Годишните награди на МТСП по 

повод Световния ден на социалната работа, във връзка с въведеното извънредно 

положение в страната и заповед на Министъра на здравеопазването за отмяна на публични 

събития за неопределен период от време. 

 6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ съгласувано 

от и.д.Началника на отдел „Секретариат на УС“ 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, 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

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

дирекция „Информация“ и отдел „Секретариат на УС“, считано от 01.04.2020 година. 

 7. Във връзка с проведени преговори със Столична община и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ с предложение за сключване на 

договор за предоставяне на програмно време за излъчване на аудиовизуално съобщение - 

образователен клип за подмяна на отоплителни устройства, като част от Дейност 2 

"Организиране и провеждане на разяснителна кампания за населението на Столична 

община" по проект № BG16M10P002-5.003-0001 "Подобряване н качеството на 

атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на 

твърдо гориво с екологични алтернативи", финансиран по Оперативна програма "Околна 

среда 2014-2020 г.", Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор 

между БНТ и Столична община. 



 

8. Във връзка с предложение от Христо Томов, член на Управителния съвет на БНТ 

за реализиране на разяснителна кампания за информиране на гражданите за правата и 

задълженията, които имат съгласно Закона за мерките по време на извънредното 

положение в Република България, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 

2020 година, Управителният съвет приема да бъде организирана кампания и възлага на 

дирекция „Информация“ да реализира необходимите разяснителни клипове. 

9. Във връзка с писмо от Министъра на образованието и науката за партньорство 

свързано с реализиране на образователни уроци, които да бъдат в помощ на учениците и 

техните семейства за продължаване на дистанционното електронно обучение поради 

въведеното извънредно положение в България за ограничаване на разпространението на 

коронавируса COVID-19 и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Управителния съвет дава съгласие екип на БНТ да реализира образователни 

уроци от съвместния проект „С БНТ на училище“. 

 10. Във връзка с предложение от Техни превъзходителства посланиците на 

Швейцария, Кралство Мароко и Република Аржентина за медийно партньорство на 

честването на петдесетата годишнина на Международната организация на Франкофонията 

на 20 март 2020 година и становище от и.д.Директора на дирекция  „Маркетинг и 

комуникации”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за предоставяне на телевизионно 

време за излъчване на 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. 

11. Във връзка с решение на УС, протокол №57/03.12.2020 година, т.1 за класиране 

на проектите участвали в обявения конкурс за закупуване на продукции създадени от 

български независими продуценти и проведени преговори с независимия продуцент „Ес 

Пи Ви Тенк” ЕООД с представител Васил Булански за доразвиване на концепцията и 

увеличаване на времетраенето на класирания на първо място проект “Битката на масите“ с 

работно заглавие „Звездни войни“ по позиция „Седмично състезание/игра“, 

Управителният съвет дава съгласие да бъде открита процедура на договаряне на условията 

и цената за закупуване на външната продукция „Битката на масите“.  

12.1. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният 

съвет на основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, 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 утвърждава прекратяване на 

трудовия договор с Камелия Цачева Дончева на длъжност Ръководител на направление, 

направление „Програмно осигуряване“, считано от 23 март 2020 година. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Камелия Дончева на длъжност 

Ръководител на направление и с цел осигуряване на оперативното ръководство на 

дейността на направление „Програмно осигуряване“, Управителният съвет определя за 

временно изпълняващ длъжността Ръководител на направление „Програмно осигуряване“ 

Тодор Мартинов Игнатов, ръководител на направление „Чужди програми“. 

12.2. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, 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 сключването на трудов договор с Мариана Петрова Пашина 

на длъжност Началник на отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Правна“ 

за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок в полза на работодателя. 

Управителният съвет възлага на Генералния директор да прекрати действието на 

допълнително споразумение, с която е възложено на Анелия Иванова Варадинова – главен 

специалист временно да изпълнява длъжността Началник на отдел „Управление на 

човешките ресурси“ в дирекция „Правна“. 

 


