
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 34 

от заседание проведено на 22.07.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 08.07.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец юни 2020 година на излъчените 

филми „COVID Пренареждане“ и „Мъдростта на Александрия“ от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.  

2. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 15 юли 2020 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява проекта за реализация на 

документален филм с работно заглавие „Вазовите песни“, вътрешно филмопроизводство 

на дирекция „Програмно съдържание“. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №31/03.07.2020 година, т. 17 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ с информация за 

проведени преговори с Чешката обществена телевизия, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с Чешката обществена телевизия за лицензиране на 

права за излъчване на детски филми и приказки, музикални програми и документални 

поредици. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от "ТЛ ФИЛМ" ООД и становище от 

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

„Информация“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно 

партньорство на визуално-музикален спектакъл ОPERA D AMORЕ. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Музикална агенция „Кантус 

Фирмус“ АД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, 

Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция Маркетинг и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно 

партньорство при отразяване на събитията от ХХ юбилейно издание на Европейския 

музикален фестивал, което ще се състои през есента на 2020 година, както и на събитията, 

организирани през предстоящия концертен сезон. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Елен Герджиков, председател 

на Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – Европейска столица на 

спорта“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д. Главния координатор на Координационен център, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, Директора на дирекция „Правна“ и 

и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за 

заснемане и излъчване на 37-ия Маратон на София на 11 октомври 2020 година, Маратон 

на Варна на 7 ноември 2020 година и 4 (четири) броя готови обзорни предавания „София 

Сити Спорт“. 

7. Във връзка с решения за реализация и излъчване на съвместната продукция с 

работно заглавие „Късното шоу на БНТ“ в програмната схема на „БНТ1“ и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет 

одобрява цена за 30 секунден рекламен клип и гарантиран рейтинг на съвместната 

продукция. 

8. Във връзка с решения за реализация на телевизионните сериали „Порталът“ и „Аз 

и моите жени“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, 



 

благодарствен надпис (лога) във финалните надписи, продуктово позициониране и 

отстъпки за рекламодатели при излъчване на телевизионните сериали, продуциран от БНТ. 

9. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 15 юли 2020 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за участие на БНТ 

с проектно предложение „Маршрути: Европа“ за съфинансиране на дейности в област 

телевизия от Европейския парламент.  

10. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

БНТ към 30.06.2020 година.  

11. 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, в сила от 01.08.2020 година. 

12. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ и 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за проведени преговори с фирма 

„Infront Sport“ за придобиване на телевизионни права за излъчване на верига от 

лекоатлетически турнири „Континентален тур“ на Световната атлетика, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор с „Infront Sport“ за придобиване на права 

излъчване на  лекоатлетическите турнири. 

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

комуникации“ с предложение за одобряване на договор с Министерство на труда и 

социалната политика за закупуване на програмно време за излъчване на рубрики по темата 

„Корпоративна социална отговорност“, 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 Министерство на труда и социалната политика. 

14.1. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание 

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

празник Курбан 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 д-р Мустафа 

Хаджи - Главен мюфтия на Мюсюлманското изповедание на 30 юли 2020 година по 

програма „БНТ1”.  

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

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

празник Курбан 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 излъчване на обръщение на проф. д-р Недим Генджев 

– председател на Висшия духовен съвет на 30 юли 2020 година по програма „БНТ1”.  

15. Във връзка с извършените структурни промени в длъжностното щатно 

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

на дирекция „Икономическа“ относно необходимостта от актуализиране на приложения № 

№ 3, 7, и 8 към Вътрешните 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 Българската национална телевизия, с цел допълване и 

синхронизиране на отговорните длъжностни лица, иницииращи действия и 

осъществяващи последващ контрол по отношение на производството на програмно 



 

съдържание и отчитане на разходи свързани с него, Управителният съвет на основание чл. 

7, ал. 7, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, 

утвърждава предложената актуализация в приложения № № 3, 7, и 8: 

1. Приложение № 3 – „Бюджет/заявка за поемане на задължение и разход/“. 

2. Приложение № 7 – „Протокол за оценка на художествените качества на 

продукцията …..“. 

3. Приложение № 8 – „Заповед за производствено-технически услуги“. 

16. Във връзка с докладни записки от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Информация“ с предложение за промяна в решение на УС, 

протокол № 31/03.07.2020 година, т.19 за създаване на дирекция „Новини и актуални 

предавания“, Управителният съвет приема мотивите и изменя свое решение в протокол 

№31/03.07.2020 година, т.19, като одобрява промяна в числеността на щатните бройки по 

длъжности без промяна в общата численост на структурните звена. 

17. Във връзка с решение на УС, протокол №31/03.07.2020 година, т.22 за 

назначаване на служители на ръководни длъжности в дирекция „Новини и актуални 

предавания“ и предложение от Директора на дирекция „Информация“, 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 сключването на трудов договор с Добрина Михайлова 

Чешмеджиева на длъжност Заместник-директор - програмно развитие, анализи, 

управление на специални проекти” в дирекция „Новини и актуални предавания“, считано 

от 03.08.2020 година. 

18. Във връзка с изтичане на 31.07.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Теодор Божидаров Карагьозов на длъжност Началник на отдел, отдел 

„Управление на сграден фонд“ в дирекция „Икономическа“ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание 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 не 

дава съгласие за продължаване на трудовия му договор. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Теодор Карагьозов на длъжност 

Началник на отдел „Управление на сграден фонд“ и с цел осигуряване на оперативното 

ръководство на дейността на отдела, Управителният съвет определя за временно 

изпълняващ длъжността Началник на отдел, отдел „Управление на сграден фонд“ в 

дирекция „Икономическа“ Ива Борисова Нинова, считано от 1 август 2020 година до 

назначаване на титуляр на длъжността. 

19. Решението по точката не е публично. 

 


