
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание проведено на 13.04.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в 

съответствие с отчетните данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на 

БНТ към 31.03.2020 година. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол №16/02.04.2020 година, т.9 и докладна 

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

заявяване на програми от Европейския пул, създаден от Европейския съюз за радио и 

телевизия за безплатен обмен на телевизионни програми, с цел да се преодолее недостигът 

на съдържание и да се отговори на интересите на аудиторията по време на кризата 

причинена от разпространението на коронавируса COVID-19, Управителният съвет 

одобрява приложения каталог на телевизионна продукция, която БНТ да заяви за 

получаване от Европейския пул. 

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

комуникации" за публикувана предварителна информация на страницата на Европейския 

парламент, свързана с възможностите за финансова подкрепа на телевизионни проекти 

чрез фондовете на Европейския съюз, Управителният съвет дава принципно съгласие за 

участие на БНТ в конкурс на Европейския парламент за установяване на партньорство 

чрез конкретен проект с период на реализация от 1 октомври 2020 година до 30 юни 2022 

година.  

4. Във връзка с писмо „Лигна груп“ ООД (Ligna Group) за сключване на 

допълнително споразумение за запазване през 2021 година на условията по 

партньорството свързано с участието на България в Международния песенен конкурс на 

Евровизия, за който Европейският съюз за радио и телевизия взе решение за отмяна през 

2020 година поради обявената пандемична обстановка от разпространението на COVID-19 

в световен мащаб и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният 

съвет одобрява представения проект на допълнително споразумение № 2 към договор 

№4842/2019 година между БНТ и „Лигна груп“ ООД за партньорство през 2021 година и 

включени допълнителни условия относно реализация на специална развлекателна 

програма с наименование “Europe! Shine A Light”, предвидена за излъчване на 16 май 2020 

година от 22:00 часа в програмите на телевизиите – участници в Конкурса. 

5.  Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и 

становище от 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 заснемане и излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на 

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 23 април 2020 

година.  

6. Във връзка с писма от Директора на Софийската опера и балет и Артистичния 

директор на балет „Арабеск“ с молба за предоставяне на права за онлайн разпространение 

на продукции на БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет с оглед дългогодишното партньорство между двете национални 

институции дава съгласие за сключване на договор със Софийската опера и балет за 



 

взаимно предоставяне на права за излъчване на оперни спектакли за срока на обявеното 

извънредно положение в страната. 

Управителният съвет не дава съгласие за предоставяне на права за онлайн 

разпространение на сценични произведения, продуцирани от БНТ в интернет страницата 

на балет „Арабеск“ и в социалните мрежи. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №15/26.03.2020 година, т.7 за извършване 

на дейностите свързани с лицензиране на права за излъчване на чужди и български 

телевизионни програми и филми, чийто продуцент не е БНТ и придобиване на права за 

излъчване на спортни програми и спортни събития към направление „Чужди програми“ и 

дирекция „Спорт“, 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 предоставения проект на длъжностни 

характеристики за длъжностите: Ръководител на направление „Чужди програми“ и 

Директор на дирекция „Спорт“. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №15/26.03.2020 година, т.7 за извършване 

на дейностите свързани с лицензиране на права за излъчване на чужди и български 

телевизионни програми и филми, чийто продуцент не е БНТ от направление „Чужди 

програми“, 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 

направление „Чужди програми“. 

9. Управителният съвет на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, чл. 

62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника 

за организацията и дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ 

дава съгласие за прекратяване на трудовия договор на Спас Иванов Спасов на длъжност 

Директор на дирекция „Икономическа“. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Спас Спасов на длъжност 

Директор на дирекция „Икономическа“ и с цел осигуряване на оперативното ръководство 

на дейността на дирекцията, Управителният съвет определя за временно изпълняващ 

длъжността Директор на дирекция „Икономическа“ Росица Николова Григорова.. 

10. Във връзка с обезпечаване на дейностите в отдел „Маркетинг и продажби“ към 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, 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 „Маркетинг и комуникации“. 

11. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за оптимизация на работата в отдел „Маркетинг и 

продажби“ свързана с намаляване приходите от продажба на рекламно време поради 

отпадане на значими спортни и други общественозначими събития по време на обявената 

в световен мащаб пандемия от разпространение на COVID-19, Управителният съвет дава 

съгласие за оптимизация на отдел „Маркетинг и продажби“ чрез преструктуриране на 

секторите и съвместяване на функциите и дейностите от служителите с цел постигане на 

взаимозаменяемост и по-добра работа в екип. 


