
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание проведено на 12.05.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, съгласувана от Директора на дирекция „Икономическа“ и дава съгласие БНТ да 

подаде оферта за участие в колективно договаряне на Европейския съюз за радио и 

телевизия за придобиване на медийни права за излъчване на пакет от Световни първенства 

по лека атлетика за периода от 2024 година до 2029 година. 

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

„Спорт“, съгласувано от Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и с оглед допуснатото от Европейската федерация по гимнастика /UEG/ 

дублиране на телевизионни права за излъчване на Европейското първенство по 

художествена гимнастика, за което по силата на дългосрочен договор между Евровизия и 

Европейската федерация по гимнастика (UEG), правата са притежание на БНТ, и 

проведените преговори с ръководството на БФХГ за намиране на взаимноизгодно решение 

за двете страни, дава съгласие за сключване на бартерен договор с Българската федерация 

по художествена гимнастика за размяна на телевизионни права за излъчване на 

Европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе в град Варна 

през 2021 година, срещу права за излъчване на Световното първенство по художествена 

гимнастика, което ще се проведе в град София през 2022 година. 

 3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за реализация и излъчване по програма „БНТ1“ на музикално-документален 

филм с работно заглавие „България на Евровизия“, автор и режисьор Николай Василев и 

времетраене 54 минути, който ще представи безспорните български успехи в 

Международния конкурс за песен на Евровизия и ще презентира участието на Виктория в 

Конкурса през 2021 година, Управителният съвет одобрява представения проект и дава 

съгласие да бъде реализиран съгласно раздел IV – Специфични правила за реализация на 

вътрешно филмопроизводство от Правилника за реда и условията на продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Община Пловдив и становища от 

Ръководителя на РТВЦ Пловдив и и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Община Пловдив за 

заснемане и излъчване на церемонията по връчване на награда „Пловдив“ за изключителен 

принос в областта на изкуството и културата на изявени творци, която ще се състои на 

21.05.2021 година в Дома на културата „Борис Христов“, град Пловдив. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на РТВЦ Пловдив и 

одобрява реализация на поредица от събития за отбелязване на 50-годишнината от 

създаването на Регионалния телевизионен център в град Пловдив. 

6. 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 „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 предоставяне на 

програмно време за излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на проф. д-р 

Недим Генджев – председател на Висшия духовен съвет на 12 май 2021 година, след 

емисията „По света и у нас“ в 18:00 часа по програма „БНТ1”.  



 

7. Във връзка с проведени преговори с г-н Мариус Донкин, директор на Народен 

театър „Иван Вазов“ за отстъпване на право за излъчване на готови аудио-визуални кратки 

форми „Препрочитаме Вазов 2“ - 50 броя с времетраене до 3 минути и 50 броя с 

времетраене до 1 минута, в които известни обществени личности четат откъси от 

произведения на Иван Вазов и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“ и Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор. 

 8. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор с Община Варна за целево съфинансиране на 

директно излъчване по програма „БНТ2“ на тържественото откриване на Международния 

музикален фестивал „Варненско лято“, което ще се състои на 26 юни 2021 година от 20:00 

часа в Летен театър Варна и заснемане, монтиране и излъчване по програма „БНТ2“ на 9 

(девет) броя концерти от фестивалната програма на Международния музикален фестивал 

„Варненско лято“ с продължителност до 90 минути. 

 9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на 

допълнителното споразумение № 5 между БНТ и Министерство на труда и социалната 

политика към договор № РД04-237/20.12.2017 година за  предоставяне на програмно време 

за популяризиране на Европейския социален фонд и Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси". 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №07/18.02.2021 година, т. 3 и докладна 

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

Италианската обществена телевизия RAI за закупуване на права за излъчване на 

телевизионния сериал “Раят на дамите“, Управителният съвет ще вземе решение относно 

предложението за сключване на договор с Италианската обществена телевизия RAI, след 

одобрение на програмната схема за новия телевизионен сезон. 

 11. Управителният съвет обсъди протокол № 7 от 28 април 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

производство и излъчване на предавания свързани с отразяване на Европейското 

първенство по футбол (УЕФА ЕВРО 2020™) в програмите на БНТ, проектобюджети за 

реализация на допълнителни предавания на дирекция „Спорт“ през второто тримесечие на 

2021 година, корекция в одобрените бюджетни разходи за производство и излъчване на 

„Европейски квалификации – гостуване на националния отбор по футбол“ и „Европейски 

квалификации – студио“, поради увеличаване на срещите на националния отбор от 2 броя 

на 3 броя и проектобюджет за реализация на извънредно предаване  на дирекция 

„Програмно съдържание“ - „А, Б, В“ посветено на 24 май - Денят на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 

12. Във връзка с решение на УС, протокол №9/02.03.2021 година за сключване на 

договор между БНТ - РТВЦ Благоевград и Община Благоевград (Общински съвет по 

наркотични вещества) за изработване на филм по превенция на наркоманиите в Общината, 

Управителният съвет обсъди протокол №5 от 21.04.2021 година на Бюджетната комисия 

по филмопроизводство и одобрява реализация на документален филм със заглавие 

„Стожери на вечността“, с времетраене до 30 минути, вътрешно филмопроизводство на 

РТВЦ Благоевград. 

13. Решението по точката не е публично. 

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран” за промяна в щатното разписание на дирекцията 

свързана с трансформиране на две щатни бройки от длъжността „делегиран продуцент” в 

длъжността „координатор”, с оглед да се конкретизират функциите по контрола върху 

производствения процес на филмовите продукции от вътрешното и външното 

производство и обхващане на цялостната реализация на проектите, 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 „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“, считано от 17.05.2021 година. 

15. Във връзка с писмо от Сдружение „Българска федерация по ски“ и „Български 

ски пул“ ООД с молба за използване на неусвоеното рекламно време за сезон 2019/2020 

година, предоставено по силата на сключен договор № ДГ-6197/20.11.2018 година и анекс 

№ ДГ-6197#1/09.06.2020 година, и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие да бъде удължен срокът за 

използване на неусвоения остатък до 31.12.2021 година. 

16. Във връзка с обема на работа и необходимостта от текущо осъществяване на 

дейностите в отдел „Бюджет и методология“, 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 сключване на трудов договор 

с Николай Веселинов Александров на длъжност Заместник-началник на отдел, отдел 

„Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“ за срок от 1 (една) година, считано 

от 17 май 2021 година, с шест месечен изпитателен срок в полза на работодателя. 

17. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

промяна в бюджета на БНТ за 2021 година, съобразена с Постановление на Министерски 

съвет № 177/29.04.2021 година за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по 

бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 година за сметка на разходи и/или 

трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния 

бюджет и субсидии, и други текущи трансфери и капиталови трансфери на нефинансовите 

предприятия за 2021 година, съгласно което размерът на бюджетното взаимоотношение по 

бюджета на Българската национална телевизия за 2021 година с централния бюджет е 

намален с 591 100 лева, Управителният съвет приема мотивите за извършената корекция 

на бюджета на БНТ за 2021 година. 

18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция в бюджета на БНТ към 30.04.2021 година с оглед получен трансфер от 

Министерство на образованието и науката, съгласно сключен договор за съвместно 

производство на образователни програми „С БНТ на училище“, Управителният съвет 

приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ към 30.04.2021 година. 

19. Във връзка с ДР №1/18.01.2021 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2021 година и извършени промени по бюджета на БНТ за 2021 година, и докладна записка 

от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет приема представеното 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2021 година. 

 20. Във връзка с предстоящите ремонтни дейности в сградата на Българската 

национална телевизия на ул. „Сан Стефано“ №29 и необходимостта от преразпределение 

на работните помещения на служителите, Управителният съвет утвърждава разпределение 

на работните помещения, изготвено съвместно с директорите на дирекции и 

ръководителите на основни структурни звена в БНТ. 

 Разпределението да бъде предоставено на и.д.Началника на отдел „Управление на 

сграден фонд“ за предприемане на действия по компетентност. 

 21. Решението по точката не е публично. 

 

 


