
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 49 

от заседание проведено на 28.10.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 19.10.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец септември 2020 година на 

излъчените филми „Минало неподозирано“ – 1 и 2 част от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“. 

2. Във връзка с протокол от проведено заседание на 16.09.2020 година на 

Програмния съвет за кино на БНТ с предложение за програмната необходимост от 

телевизионно филмово производство за периода 2021/2022 година и докладна записка от 

Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, 

Управителният съвет след като обсъди предложението дава съгласие за обявяване на 

редовна конкурсна сесия за продуциране на българска телевизионна филмова продукция, 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда и условия за продуциране и 

копродуциране на филми в Българската национална телевизия за филмови проекти. 

3. Във връзка с предложение от проф. д-р Мариана Мурджева – Ректор на 

Медицински университет – Пловдив за заснемане и излъчване на концерт посветен на 75 

години от създаване на университета, който ще се проведе на 29 октомври 2020 година в 

Дом на културата „Борис Христов“, град Пловдив 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”, Ръководителя на РТВЦ Пловдив, 

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

Управителният съвет приема за сведение полученото допълнително писмо от Ректора на 

Медицински университет – Пловдив за отмяна на събитието поради усложнената 

обстановка свързана разпространението на COVID-19 и нарастващия брой на 

регистрирани случаи. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Генералния директор на 

Българското национално радио 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 официалната церемония „Будител на годината 2020“. 

5. Във връзка с писмо от г-н Елен Герджиков, председател на Столичен общински 

съвет и председател на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Управителният съвет с оглед, че организаторите на 

Маратона на София са поели допълнително за своя сметка непредвидени разходи за 

наемане на 15 броя нещатни оператори, дава съгласие за промяна в решение на УС, 

протокол №34/22.07.2020 година, т. 6. 

6. Във връзка с докладна записка от г-н Антон Андонов, член на Управителния 

съвет на БНТ с предложение за реализиране на нови подкаст поредици с цел развиване на 

оригинално дигитално съдържание, Управителният съвет дава съгласие да се реализират 

следните подкаст поредици: 

 „Американската мечта“ – автори Биляна Бонева и Милен Атанасов.  



 

Поредицата ще напомня за събития от България и света, ще търси контакт с 

български и чуждестранни граждани, поели по свой път в търсене на американската мечта. 

  „Под короната“ – (специални епизоди в случай на разрастване на 

епидемията с COVID-19) 

  „Фестивален подкаст“ (работно заглавие) – автор Стефан Щерев 

Специална поредица насочена към разговори с артисти и отразяване на културни 

събития. 

7. Във връзка с Протокол №47/21.10.2020 година на Постоянната комисия за 

социално партньорство с предложение за преустановяване на дейноста на Творчески дом 

на БНТ в к.к. Пампорово за зимния сезон 2020/2021 година и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет с оглед усложнената 

епидемична обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19 и 

необходимостта от значителни средства за осигуряване на дезинфекционни препарати за 

безопасност на персонала и гостите в почивния дом, дава съгласие да бъде преустановена 

дейността на Творчески дом на БНТ в к.к. Пампорово за зимния сезон 2020/2021 година. 

8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ за промяна в щатното разписание в дирекцията, свързано с увеличения обем 

на работа на режисьорите по монтажа поради производството на нови предавания в 

дирекцията 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 „Новини и актуални предавания“, считано 

от 01.11.2020 година. 

9. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ с 

предложение за актуализиране на длъжностни характеристики за длъжностите в дирекция 

„Новини и актуални предавания“, 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 дирекция „Новини и актуални предавания“.  

10. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

промяна в щатното разписание в дирекцията, свързано с увеличения обем на задачите за 

изпълнение на отдел „Бюджет и методология“, 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 „Икономическа“, считано от 01.11.2020 година. 


