
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 48 

от заседание проведено на 22.10.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от проф. дн инж. Иван Кралов – 

Ректор на Техническия университет – София и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание”, Заместник-директора програмно развитие и селекция в 

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

координатор на „Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и 

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

заснемане и излъчване на концерт посветен на 75 години от създаване на университета. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера Стара Загора и 

Сдружение „Избери България“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Заместник-директора програмно развитие и селекция в дирекция 

„Програмно съдържание“, и.д.Главния координатор на „Координационен център“, 

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 Коледно матине. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Николай Йорданов – Директор 

на Фондация „ВИА ФЕСТ – МТФ „Варненско лято“ и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Ръководителя на РТВЦ Варна и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за 

медийно партньорство на Международния театрален фестивал „Варненско лято” и форума 

„Световен театър в София“. 

4. Във връзка с утвърдената програмна схема на „БНТ2“ в сила от 14 септември 

2020 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ и 

и.д.Главния координатор на „Координационен център“, Управителният съвет с оглед, че в 

програмната схема на „БНТ2“ в неделя от 12:30 часа до 13:30 часа, с повторение по 

програма „БНТ4“ във вторник от 15:00 часа е утвърдено производството и излъчването на 

лайф стайл шоу, което да промени визуално и съдържателно предаването „Добро утро с 

БНТ 2“, одобрява промяна на концепцията на предаването със заглавие „Неделни нюанси“ 

с водещ световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева. 

5. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на евангелските съборни църкви за 

запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на вероизповеданието – 

Денят на Реформацията на 31 октомври и становище от Директора на дирекция „Новини и 

актуални предавания“ 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 Георги 

Желев, Председател на Съюза на евангелските съборни църкви на 31 октомври 2020 

година.  

6. 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 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 септември 2020 година. 



 

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

съгласувана от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие БНТ да бъде телевизия-домакин на 

предстоящото Европейско първенство по колоездене на писта, организирано от 

Международния колоездачен съюз. 

8. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии” и доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на 

дирекция „Правна“ за провеждане на обществена поръчка, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 7,  т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените 

поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки дава съгласие за провеждане на публично състезание с обърнат ред с предмет: 

„Доставка на репортажно оборудване за преки връзки“.  

9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 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, дава съгласие за промяна в длъжностното 

щатно разписание на дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.11.2020 година. 

10. Във връзка с изтичане на 10.11.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Елисавета Драгнева Боянова на длъжност Главен счетоводител в дирекция 

„Икономическа“ и предложение 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 дава съгласие за продължаване на трудовия й 

договор за неопределено време. 

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

комуникации“ с предложение за продължаване спонсорирането на награда в категория 

„Европа“ на конкурса PRIX CIRCOM Regional за 2021 година, Управителният съвет с 

оглед успешното утвърждаване на новата категория на конкурса през преходните две 

години, в които БНТ беше спонсор, дава съгласие БНТ да спонсорира наградата в 

категория „Европа“ на PRIX CIRCOM Regional. 

12. Управителният съвет обсъди протокол №19 от 19.10.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява прървоначелен общ бюджет за реализация на 

телевизионния игрален сериал „Порталът“ – 6 епизода по 54 минути, продуцент БНТ и 

изпълнителен продуцент „Мирамар филм“ ООД с представител Светлана Танева. 

13. Управителният съвет обсъди протокол №20/19.10.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за реализация на телевизионен 

документален филм с работно заглавие „Духовността на цифрите“, с времетраене 54 

минути и автори: сценарист Павлина Делчева-Вежинова, режисьор Николай Василев, 

оператор Недялко Йорданов и изпълнителен продуцент Белла Карагьозова, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Програмно съдържание“. 

14. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 19 октомври 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на  предаването „Религията днес“, разпределение на спонсорски приходи за 

предаването „Бразди“, проектобюджет за реализация на допълнителни 11 броя от 

предаването „100% будни“, писмо от независимия продуцент „Ес Пи Ви Тенк” ЕООД с 

искане за отпадане ангажирането на платената публика в предаването „Последният 

печели“ и използване на предвиденото възнаграждение за допълнителен редактор на 

предаването, разходи за изработване на нов декор за футболни студийни програми и други 

спортни събития и проектобюджет за реализация на проект „Архитектурата на Русе в 

четири сезона“ по сключен договор за финансиране от Община Русе. 

 


