
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 43 

от заседание проведено на 23.09.2020 година 

 

 

 

 1. Във връзка с включване на нови спортни събития с международно и 

общонационално значение, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава 

съгласие да бъде допълнен списъка на обществено значимите събития, които ще бъдат 

отразявани в програмите на БНТ през 2020 година, като за тях съгласно разпоредбата на 

чл. 90, ал. 4 от Закона за радио и телевизия да не се прилагат ограничения за рекламата, 

включена в предавания по време на отразяване на прояви на изкуството, културата и 

спорта с общонационално и международно значение, със следните събития: 

- Квалификационен турнир за влизане в Шампионската Лига по баскетбол за мъже, 

с участието на БК „Балкан“ Ботевград; 

- Маратон за наградата на град София; 

- Европейско първенство по художествена гимнастика в Киев. 

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

комуникации“ с предложение за сключване на договор с Изпълнителна агенция 

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за предоставяне на 

програмно време за излъчване на аудио-визуални произведения (репортажи, рубрики и 

клипове) за популяризиране на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, с цел повишаване на информираността и насочване на вниманието 

на българското общество към Оперативната програма, Управителният съвет на основание 

чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава 

сключване на договор между БНТ и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №01/03.01.2020 година, т.3 за медийно 

партньорство свързано с промотиране на разпространението на филма „Живи комини“ с 

режисьор Радослав Спасов и продуцент „Дрийм Тийм Филмс“ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие 

за сключване на анекс към договор №ДГ-011/17.01.2020 година за предоставяне на права 

от страна на „Канина филм“ ЕООД за излъчване в програмите на БНТ на филма „Живи 

комини“. 

4. Решението по точката не е публично. 

 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 „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец август 2020 година. 

6. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Телевизионно 

производство“ и докладна записка 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 „Телевизионно 

производство“, считано от 01.10.2020 година. 

7. Във връзка с изтичане на 30.09.2020 година на шестмесечния изпитателен срок от 

едногодишния трудов договор на Мариана Петрова Пашина на длъжност Началник на 



 

отдел, отдел „Управление на човешките ресурси“ в 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 трудовият й договор да не бъде прекратен в 

изпитателния срок и да продължи действие до 31.03.2021 година. 

8. Във връзка с доклад от Работната група създадена по Заповед № РД-10-

237/09.06.2020 година на Генералния директор с предложение за утвърждаване на промяна 

в Правилника за производство на телевизионна продукция и продуцентска дейност и 

докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание 

чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за 

организацията и дейността на УС, утвърждава Правилник за производство на 

телевизионна продукция и продуцентска дейност. 

9. Във връзка с писмо от г-н Кирил Ананиев, Министър на финансите за 

представяне на преработен проектобюджет за 2021 година и актуализирани бюджетни 

прогнози за 2022 година и 2023 година на БНТ, при спазване на заложените размери на 

бюджетни взаимоотношения (трансфери) с централния бюджет, съгласно РМС №815 от 

2019 година, Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа” и приема преработения проектобюджет за 2021 година и актуализираните 

бюджетни прогнози за 2022-2023 година.   

 


