
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 08 

от заседание проведено на 23.02.2021 година 

 

 

 

 1. Решението по точката не е публично. 

2. Във връзка с изтичане срока на договор № Д01-419/31.12.2020 година с 

Министерство на образованието и науката за съвместната реализация на образователни 

уроци „С БНТ на училище“, които да бъдат излъчени по програми „БНТ2“ и „БНТ4“, 

писмо от Министъра на образованието и науката за съвместна реализация на 180 броя 

образователни програми „На фокус: VII клас“ и „Матурата на фокус“, които да бъдат в 

помощ на учениците от 7-ми и 12-ти клас по време на въведената извънредна епидемична 

обстановка в страната поради разпространението на COVID-19 и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ за сключване на анекс към  договор 

№ Д01-419/31.12.2020 година,  Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс 

към договор № Д01-419/31.12.2020 година с Министерство на образованието и науката за 

съвместна реализация на образователни уроци „На фокус: VII клас“ и „Матурата на 

фокус“, за производството и излъчването на 129 (сто двадесет и девет) броя предавания за 

периода от 1 април до 30 юни 2021 година. 

3. Във връзка с писмо от г-жа Мира Добрева за поемане от тяхна страна на част от 

разходите за производство на 5 (пет) броя от предаването „Отблизо“, които предстоят да 

се излъчат през месец март 2021 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към 

договор №БНТ1-5-2-5162/15.09.2011 година за производство на 5 (пет) броя оригинални 

издания на предаването „Отблизо“. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Геновева Христова – Управител на 

фирма „Лигна Груп“ ООД (Ligna Group) – партньор на БНТ на Международния конкурс за 

песен на Евровизия през 2021 година, за предоставяне на права за излъчване на готов 

концерт на певицата Виктория, българският представител на Евровизия 2021, за 

популяризиране на възможността за телевизионна премиера на песента на Виктория, с 

която ще участва на Евровизия 2021 и становище от и.д.Директора на дирекция 

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

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-

визуално произведение. 

 5. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба 

на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец януари 2021 

година. 

6. 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, съгласно 

изискванията на ПМС № 408/23.12.2020 година и ПМС №41/04.02.2021 година, и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет приема 

представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2021 година. 



 

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

1/10.02.2021 година, за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на 

първостепенните разпоредители за периода 2022-2024 година, съобразени с бюджетните 

взаимоотношения определени за БНТ с Решение № 693 на Министерския съвет, 

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

„Икономическа” и приема бюджетните прогнози за 2022-2024 година, с бюджетни 

показатели.   

8. Управителният съвет обсъди протокол №3 от 16 февруари 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

отразяване на предизборната кампания и изборите за народни представители през 2021 

година, проектобюджет за реализация на извънредно пряко предаване по случай 3-ти март 

– Освобождението на България и промяна в бюджета на предаването „Прогноза за 

времето“ за първото тримесечие на 2021 година.  

9. Управителният съвет приема за сведение, представения от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“, годишен доклад и въпросник за дейността по вътрешен одит в 

БНТ за периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година. 

10. Във връзка с допусната явна техническа грешка в решение на УС, протокол № 

07/18.02.2021 година относно броя на планираните за излъчване клипове за разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия за правата и задълженията на гражданите в 

упражняване правото им на глас при провеждане на изборите за народни представители на 

4 април 2021 година, Управителният съвет изменя своето решение, както одобрява 

клиповете с продължителност от 45 секунди да се излъчват в периода от 4 март до 2 април 

2021 година по 150 (сто и петдесет) броя излъчвания за всяка програма: „БНТ1“, „БНТ2“, 

„БНТ3“ и „БНТ4“, съгласно допълнително приложени схеми от дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“. 

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

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

на работа в редакция „Интернет новини“ 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, 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на 

дирекция „Новини и актуални предавания“, считано от 01.03.2021 година. 

12.1. Във връзка с решение на УС, протокол № 07/18.02.2021 година, т. 11 за 

прекратяване на трудовия договор на Жанета Иванова Дядовска-Соколова, Директор на 

дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ и постъпила нова молба, в която заявява 

желание за оттегляне на молбата й за напускане, Управителният съвет отменя своето 

решение в протокол № 07/18.02.2021 година, т. 11 и утвърждава продължаване на 

трудовия договор на Жанета Иванова Дядовска-Соколова на длъжност Директор на 

дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“. 

12.2. Във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 

Орлин Ненчев Стоименов на длъжност и.д.Главен мениджър“, направление „Реализация“ 

в дирекция "Новини и актуални предавания“ и предложение на Директора на дирекция 

„Новини и актуални предавания“, Управителният съвет на основание 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 дава 

съгласие Филип Влади Вълчев, главен организатор продукция да изпълнява всички 

функции на длъжността Главен мениджър в направление „Реализация“, дирекция „Новини 

и актуални предавания“ за периода от  1 март  2021 година до назначаване на титуляр на 

длъжността. 


