
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание проведено на 31.05.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

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

одобрява представения проект за поетапно влизане на лятната програмна схема на 

„БНТ1”. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

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

одобрява представения проект за поетапно влизане на лятната програмна схема на 

„БНТ2”. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №19/12.05.2021 година, т. 3 за одобряване 

реализацията на проект „България на Евровизия“, съгласно раздел IV – Специфични 

правила за реализация на вътрешно филмопроизводство от Правилника за реда и 

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

протокол №7 от 20.05.2021 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

одобрява средствата за реализация на музикално-документален филм с работно заглавие 

„България на Евровизия“, с времетраене 54 минути, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Програмно съдържание“.  

4. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 18.05.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец април 2021 година на излъчения 

филм „В зоната на COVID-19: Третата вълна“ от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“. 

5. Във връзка с решение на УС, протокол № 34/22.07.2020 година, точка 5 и 

получено писмо от Музикална агенция „Кантус Фирмус“ АД за сключване на анекс към 

договор № ДГ-2865/24.08.2020 година за медийно партньорство при отразяване на 

концерти и събития, организирани през 2021 година, и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание”, Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания”, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на 

дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ и Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договора. 

6. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Драгомир Кузов, председател на УС на 

Българска федерация по колоездене и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, съгласувана от и.д. Директора на дирекция „ТВ производство“, и дава съгласие за 

сключване на договор с Българска федерация по колоездене за заснемане и излъчване на 

Пролога поставящ началото на Международната колоездачна обиколка на България, който 

ще се проведе на 30 юни 2021 година около храм-паметник „Свети Александър Невски“. 

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

Директора на дирекция „Мултимедия“ за организиране на игра „Кадър на деня“ за 

телевизионните зрители на БНТ по време на Европейското първенство по футбол УЕФА 

ЕВРО 2020, Управителният съвет дава съгласие да бъде организирана игра със зрителите, 

чрез задаване на въпрос публикуван в интернет страницата на БНТ www.bntnews.bg/sport 

за най-красивото и най-стойностното изпълнение/кадър на деня, като победителят от деня 

ще се обявява в студиото по време на предаването „Трето полувреме“. Победителите в 

играта могат да спечелят реплика на оригиналната топка на първенството.  

 

http://www.bntnews.bg/sport


 

 8. Във връзка с излъчване по програма „БНТ3“ на полуфиналите и финалите на 

Европейското първенство по баскетбол през 2021 година и докладна записка от Директора 

на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет одобрява цена за 

30 секунден рекламен клип, отстъпки и условия за рекламодатели при излъчване на 

баскетболните срещи. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от ДЗЗД „Ивент БГ“ и становище от 

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

актуални предавания“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, 

Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие 

за медийно партньорство на мероприятия с културно-спортен характер на открито Euro 

Camp, които ще се проведат в периода от 11 юни до 11 юли 2021 година с официалната 

подкрепа на Столична община. 

10. Във връзка с писмо от д-р Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово за 

директно излъчване на официалната церемония, посветена на 184-годишнина от 

рождението на Васил Левски и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с община 

Карлово за излъчване на тържествената заря, посветена на годишнината от рождението на 

Апостола на свободата на 18 юли 2021 година по програма „БНТ1“. 

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ с 

предложение за приемане на проект за изменение на Правилника за вътрешния трудов ред 

в БНТ, разработен съгласно настъпилите промени в нормативната уредба, отнасящи се до 

управление на човешките ресурси, защитата на личните данни и извършената оптимизация 

в структурите на БНТ, 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 УС, 

утвърждава проекта за изменение на Правилника за вътрешния трудов ред в БНТ и 

Приложение №1 – Списък с размера на платения годишен отпуск по структурни звена и 

длъжности. 

12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии” за 

промяна в щатното разписание на дирекцията, свързана с необходимостта от въвеждане на 

нов служител за изпълнение на длъжността „мрежов администратор” за гарантиране на 

правилното и безпроблемно функциониране на ИТ инфраструктурата на БНТ, и становище 

от 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 дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.06.2021 година. 

 13. Във връзка с промяна в организационната структура и длъжностното щатно 

разписание на БНТ и докладна записка от 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 УС на БНТ, утвърждава списък 

на ръководните длъжности в БНТ - Приложение №1 към чл.10, ал. 2 от Правилника за 

структурата и организацията на дейността на БНТ. 

14. Във връзка с възстановяване на работата в Творчески дом на БНТ в к.к. 

Пампорово от летния сезон на 2021 година, при спазване на противоепидемичните мерки и 

предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, 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 Красимир Митков Исаков на длъжност Заместник-управител да бъде 

преназначен на длъжността Управител на Творчески дом на БНТ в к.к. Пампорово, 

считано от 01.06.2021 година. 

15. Във връзка с получено писмо от д-р Крум Рашков, зам. председател на 

Българска федерация по конен спорт за осигуряване на екип на БНТ за създаване на 



 

сигнал за стрийминг излъчване от Световна купа по конен спорт по прескачане на 

препятствия, „Божурище 2021“ на страницата на Международната федерация и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Управителният съвет с оглед поемане на 

допълнителен ангажимент от страна на БНТ за създаване на сигнал за стрийминг 

излъчване на състезанието на страницата на Международната федерация, дава съгласие 

при необходимост от ползване на нещатни оператори, сумата за възнагражденията им да 

бъде за сметка на 30% от стойността на техническите мощности. 

 16. Управителният съвет на основание чл. 11, ал. 6 от Правилника за организацията 

и дейността на Управителния съвет на БНТ дава съгласие г-жа Десислава Преображенска 

да участва в заседанията на Управителния съвет чрез комуникационна връзка в реално 

време. 

 

 


