
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 10.07.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 25.06.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за предподготовка и подготовка на 

телевизионния игрален сериал „Аз и моите жени“ – 6 епизода по 54 минути, изпълнителен 

продуцент филмова компания „Ди Индъстри” ЕООД с представител Милан Зарев. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 25.06.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за предподготовка и подготовка на 

телевизионния игрален сериал „Порталът“ – 6 епизода по 54 минути, изпълнителен 

продуцент филмова компания „Мирамар филм” ООД с представител Светлана Танева. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №09/27.02.2020 година, т.1 за класиране 

на проектите по позиция „копродукция за игрален филм” – без ограничение за жанр, 

тематика и продължителност, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда и условията 

на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, Управителният съвет обсъди протокол 

№15 от 25.06.2020 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство за разглеждане 

на консолидиран общ бюджет на игралния филм „Петя на моята Петя“, с времетраене 90 

минути, сценаристи Нели Димитрова и Валентина Ангелова, режисьор Александър Косев, 

оператор Иван Вацов, продуцент филмова къща „Бъф Пикчърс“ ЕООД с представител 

Николай Урумов и утвърждава дяловото участие на БНТ в игралния филм. 

 4. Във връзка с решение на УС, протокол №10/06.03.2020 година, т. 2 за сключване 

на договор за отстъпване право за излъчване на 05.05.2020 година по програми „БНТ1“ и 

„БНТ4“ на церемонията по връчване на Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2020“, 

постъпило ново писмо от Фондация „Стоян Камбарев“ и „Нова Филм“ ЕООД с 

информация за промяна в датата на провеждане на събитието на 1 юли 2020 година, което 

води и до промяна в датата на излъчване на церемонията и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“, и.д. Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ и Директора на дирекция „Мултимедия“, с оглед факта, че телевизионната 

версия на церемонията няма да е готова до средата на месец юли, когато програма „БНТ1“ 

е в лятна програмна схема, Управителният съвет изменя свое решение в протокол 

№10/06.03.2020 година, т. 2. 

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

комуникации“ с информация за проведени преговори за осигуряване на частично външно 

финансиране за покриване на разходите за лицензиране на права за излъчване на 

музикални програми по решение на УС, протокол №30/26.06.2020 година, т.3, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с компания „Eagle vision“ за 

лицензиране на права за излъчване на музикални програми. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №10/06.03.2020 година, т.9 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ за авансово изплащане на 

ефективните разходи на БНТ за реализирани и излъчени на 15, 22 и 29 март, 24 и 31 май, 7, 

14, 21 и 28 юни 2020 година на общо 9 (девет) броя от предаването „Отблизо с Мира“, 

Управителният съвет одобрява изплащането на разходите за реализираните и излъчени 9 

броя от предаването „Отблизо с Мира“.  

7. Във връзка с извършените структурни промени в длъжностното щатно 

разписание и в организационната структура на БНТ и докладна записка от Директора на 

дирекция „Правна“ относно необходимостта от актуализиране на действащите бланки: 

„Становище по предложение за заснемане и излъчване на спортно събитие/извънредно 



 

телевизионно предаване“ и „Становище по предложение за сключване на договор за 

отстъпване право за излъчване на готово аудио-визуално произведение срещу 

предоставяне на спонсорски заставки“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 6 

от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава 

предложената промяна в посочените бланка. 

8. Във връзка с промяна в структурата и числеността на персонала в БНТ и 

предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на 

основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за работната заплата в 

БНТ определя нов лимитиран месечен фонд на работната заплата по основни структурни 

звена и нов лимит за допълнително месечно материално стимулиране на служителите по 

структурни звена. 

9. Управителният съвет приема за сведение предоставения отчет за работата на 

Ирина Иванчева-Дебс, експерт-проекти и програми в дирекция „Икономическа“ по 

решение на УС, протокол №31/03.07.2020 година, т. 23. 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №29/18.06.2020 година, т. 9 за 

разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжността Технически изпълнител в 

Допълнителното щатното разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, 

която да подпомага работата в отдел „Управление на човешките ресурси“ 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 предоставения 

проект на длъжностна характеристика за длъжността Технически изпълнител в отдел 

„Управление на човешките ресурси“, дирекция „Икономическа“. 

11. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

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

предоставената справка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” за назначени и 

освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 април до 30 юни 2020 

година.  

12. Във връзка с допусната техническа грешка, Управителният съвет изменя свое 

решение в протокол №31/03.07.2020 година, т.15, като дава съгласие за удължаване срока 

на договор № ДГ-5698/05.10.2018 година с независимия продуцент „Фреш продакшън” 

ЕООД за закупуване на външната продукция „Пътеки“ до края на 2020 година. 

13. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 18 юни 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява обща бюджетна рамка за 

реализация на вътрешните телевизионни предавания за третото тримесечие на 2020 

година, включващ периода на летните програмни схеми от 1 юли до 6 септември 2020 

година.  

 


