
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 08 

от заседание проведено на 20.02.2020 година 

 

 

1. Управителният съвет приема Доклада от партньорската проверка на експерти от 

ЕСРТ и дава съгласие да бъде публикуван на интернет страницата на Европейския съвет за 

радио и телевизия. 

Управителният съвет възлага на Генералния директор да предостави Доклада от 

партньорската проверка на експерти от ЕСРТ на членовете на Съвета за електронни медии.   

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Мариус Донкин, Директор на 

Народен театър „Иван Вазов“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор програми „БНТ1“ и „БНТ3“, 

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2 и „БНТ4“ и Директора на дирекция 

„Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за излъчване на готови аудио-визуални 

кратки форми „Препрочитаме Вазов“ - 130 броя с времетраене от 1 до 3 минути, в които 

известни обществени личности четат откъси от произведения на Иван Вазов. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска агенция за инвестиции и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“,  

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

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

дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Икономическа” и Директора на дирекция 

„Информация“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

церемонията по връчване на наградите „Инвеститор на годината“ за отличаване на най-

значимите инвестиционни проекти реализирани през 2019 година.. 

 4. Във връзка с решение на УС, протокол № 06/07.02.2020 година, т. 17 за 

сключване на договор със Съюза на артистите в България за заснемане и излъчване на 

церемонията по връчване на Националните награди „Икар“ и докладна записка от 

Директора на дирекция ”Мултимедия” за допусната техническа грешка в стойността на 

предоставената интернет реклама за събитието, Управителният съвет изменя своето 

решение в протокол № 06/07.02.2020 година, точка 17, като одобрява стойността за 

позициониране на рекламни форми на интернет страницата на БНТ да бъде в размер до 

429,60 (четиристотин двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС. 

5.  Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ, протокол №06/07.02.2020 

година, т. 12 за медийно партньорство на Международния филмов фестивал „София Филм 

Фест“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

проведени преговори с организаторите за допълнително предоставена възможност за 

ротиране на клип на БНТ за популяризиране на участието на Виктория – българският 

изпълнител на Международния конкурс за песен на Евровизия преди прожекциите на 

филмите от програмата на фестивала, Управителният съвет допълва своето решение, като 

дава съгласие БНТ да излъчи 31 броя рекламни клипове с времетраене от 30 секунди за 

промотиране на фестивала „София филм фест“ срещу предоставената възможност за 

излъчване на 147 клипа на БНТ преди прожекциите на филмите. 

6. Във връзка с писмо от рекламна агенция „Киви“ ООД за техен клиент Първа 

инвестиционна банка АД с искане за прехвърляне и реализиране на поетия годишен 

ангажимент за излъчване на рекламни форми в нишовите канали от 2019 година в 2020 



 

година и становище от и.д.Директора на  дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ 

да внесе за разглеждане проекта на допълнително споразумение с конкретните условия. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №07/13.02.2020 година, т.1, 

Управителният съвет приема за сведение предоставеното обяснение от Ръководителя на 

РТВЦ Русе относно реализираните приходи от РТВЦ Русе за 2019 година и изисква да 

бъдат положени максимални усилия за изпълнение на одобрените собствени приходи за 

2020 година на Регионалния телевизионен център. 

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

становище от Директора на дирекция „Правна“, 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 на 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 01.03.2020 година.: 

 9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ и Директора 

на дирекция „Техника и технологии“ и становище от Директора на дирекция „Правна“, 

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 

на организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ 

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“ и 

дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.03.2020 година. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от „Бери Груп България” ООД и 

становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

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

дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на международното 

изложение „Образование без граници”.  

 11. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Благоевград с 

информация, че Община Благоевград е възложила изработването на филм по превенция на 

наркоманиите в Общината, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с 

Община Благоевград /Общински съвет по наркотични вещества/ за изработване на филм и 

упълномощава Ръководителя на РТВЦ Благоевград да подпише договора. 

12. Във връзка с указания на Министерство на финансите, дадени с писмо БЮ № 

1/10.02.2020 година за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на 

първостепенните разпоредители за периода 2021 - 2023 година, Управителният съвет 

обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” и приема 

представената бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 година.   

 13. Управителният съвет приема мотивите на и.д.Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и 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 на 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие да бъде закрита 1 (една) щатна бройка от длъжността Репортер в дирекция 

„Програма БНТ1”, считано от 24.02.2020 година. 


