
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

от заседание проведено на 10.09.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с указания на Министерството на финансите, дадени с писмо № БЮ 

4/01.09.2020 година, за подготовката и представянето на проектобюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 година и актуализираните бюджетни 

прогнози за 2022 година и  2023 година, Управителният съвет приема проектобюджета за 

2021 година и бюджетната прогноза за 2022-2023 година.   

2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Световен фестивал на 

анимационния филм“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание”, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на 16-тото издание на Световен фестивал на анимационния филм. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Нашият дом е 

България“ и фирма „Артекс Инженеринг“ АД 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“, 

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

„Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на 

договор за заснемане и излъчване на концерт „Българийо, аз всичко тебе дадох“, посветен 

на 170 годишнината от рождението на Иван Вазов. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Софийски музикални 

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

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция 

„Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на Международния фестивал 

„Софийски музикални седмици“. 

 5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ и 

доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ 

за стартиране на процедура за вътрешен конкурентен подбор, съгласно сключено рамково 

споразумение по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо 

оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“ по Обособена позиция №1: 

"Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали“, Управителният 

съвет одобрява проекта на покана, която да бъде изпратена до потенциалните изпълнители 

по рамковото споразумение. 

6. Във връзка с проведени преговори с Министерство на туризма и докладна 

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

сключване на договор за закупуване на програмно време за излъчване на комуникационна 

кампания за насърчаване на вътрешния туризъм и рекламиране на България като 

предпочитана туристическа дестинация, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 

2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за сключване 

на договор между БНТ и Министерство на туризма. 

7. Във връзка с дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 04/2020 за 

извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ 

Варна за периода от 01.01.2019 година до 31.12.2019 година 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 предоставените проекти на 

длъжностни характеристики за длъжности в РТВЦ Варна. 

8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Мултимедия“ и докладна 

записка 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 структурата и 

длъжностното щатно разписание на дирекция „Мултимедия“. 

9. Във връзка с предложение от Баскетболен клуб „Балкан“ за излъчване на 6 срещи 

от  квалификационния турнир на Шампионската лига по баскетбол, който ще се проведе в 

периода от 22 до 25 септември 2020 година в „Арена Ботевград“ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“ и и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с БК „Балкан“ 

за придобиване на права за излъчване на срещите от квалификационния турнир. 

10. Във връзка с изтичане на 25.09.2020 година на едногодишния срок от 

сключеното допълнително споразумение с Орлин Викторов Джелепов за временно 

изпълняващ длъжността Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

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 Орлин Викторов Джелепов за титуляр на 

длъжността Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за 

продължаване на трудовия му договор за неопределено време. 

11. Управителния съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ по решение на УС, протокол 

№32/10.07.2020 година, т.13 (2.1.8), относно ангажиментите и натовареността на Йордан 

Димитров, репортер в дирекция „Новини и актуални предавания“ свързани с реализацията 

на предаването „България от край до край“. 

12. Във връзка с получено писмо от г-н Любомир Петров, Изпълнителен директор 

на ДП „Български спортен тотализатор“ за необходимостта от промяна в условията на 

сключен договор № ДГ-1428/29.04.2020 година за излъчване на тегленето на тиражите на 

Тото 2 и Втори тото шанс, свързани с привеждане на предаванията в съответствие с 

приетите  промени в Закона за хазарта (обн. ДВ бр. 69/04.08.2020 г.), Управителният съвет 

дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор № ДГ-

1428/29.04.2020 година с ДП „Български спортен тотализатор“. 

13. Във връзка с допусната явна фактическа грешка в решение на УС, протокол 

№39/26.08.2020 година, т.4 относно съгласие за медийно партньорство на летния фестивал 

„Sofia Summer Fest 2020“, Управителният съвет дава съгласие за излъчване на 

продуцирания от БНТ телевизионен игрален филм „Лошо момиче“ на сценариста и 

режисьора Мариан Вълев в програмата на фестивала. 

 


