
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание проведено на 29.04.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №5 от 14.04.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява отчета за месец февруари 2020 година на 

излъчения филм „Последните дни“ (работно заглавие „Пътници“) от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

2. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ за окончателно приключване на детския игрален 

телевизионен сериал „Румбата, аз и Роналдо“ – 8 епизода по 54 минути, протокол от 

заседание на Комисия за оценка на готовите филми, проведено на 20.11.2019 година, 

протокол удостоверяващ окончателния вариант на сериала и протокол от предаване на 

филмовия проект в телевизионния фонд на БНТ, Управителният съвет след като обсъди 

внесените документи и в съответствие с чл. 91 от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ дава съгласие за приключване на детския 

игрален телевизионен сериал „Румбата, аз и Роналдо“, изпълнителен продуцент „Дрийм 

Тийм Филмс“ ООД с представител Петър Пейчев и определя „първа категория” на филма 

като художествен продукт.  

Управителният съвет дава съгласие за изплащане на последния финансов транш, 

съгласно сключения договор за реализация на сериала. 

3. Във връзка с писмо от Хилда Казасян с молба за предоставяне на съгласие за 

онлайн разпространение, чрез платформата за видеосподеляне YouTube  на музикалния 

проект „Да послушаме кино“ по време на извънредното положение в страната и становище 

от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет с оглед зачестилите искания за 

излъчване в медийни канали и социални мрежи на различни телевизионни предавания, не 

дава съгласие за предоставяне на права за излъчване в платформата за видеосподеляне 

YouTube на музикалния проект „Да послушаме кино“, заснет от БНТ съгласно сключен 

организаторски договор с „Егур Егур“ ЕООД. 

4. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за промяна в 

щатното разписание на дирекцията 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, дава съгласие за 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“, считано от 

04.05.2020 година. 

5.  Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

за промяна в щатното разписание на дирекцията 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, 

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „БНТ Свят и 

региони“. 

6.1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Мултимедия“ за промяна 

в щатното разписание на дирекцията, свързано с повишаване качеството на съдържанието, 

което БНТ създава на своите сайтове 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, дава съгласие за 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Мултимедия“, считано от 

04.05.2020 година. 



 

6.2. Във връзка със зачестилите, ежеседмични предложения от директорите на 

дирекции за промяна в длъжностното щатно разписание и с оглед изготвяне на коректно 

месечно длъжностно щатно разписание, както и на съпътстващите променени документи, 

изготвяни от отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет приема 

всички предложения за промяна в длъжностното щатно разписание да се внасят за 

разглеждане в Управителен съвет един път месечно, като в случай на одобрението им, 

същите да влизат в сила от началото на месеца, следващ направените предложения. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №18/13.04.2020 година, т.11 и докладна 

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

дирекция „Правна“ за преструктуриране на секторите в отдел „Маркетинг и продажби“ 

свързано със съвместяване на функциите и дейностите на служителите в отдела, 

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 „Маркетинг и комуникации“, 

считано от 04.05.2020 година. 

8. Във връзка с писмо от ДП „Български спортен тотализатор“, протокол от 

проведена среща между представители на БНТ и Тотализатора за излъчване в програмите 

на БНТ на предавания, в които се теглят и определят печелившите числови комбинации в 

лотарийните игри, докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният 

съвет одобрява проекта на нов договор за предоставяне на телевизионно време за 

излъчване на две ежеседмични предавания, отразяващи тегленето на тиражите и 

обявяването на резултатите от организираните от Тотализатора хазартни игри. 

9. Във връзка с докладна записка от Ива Нинова – ИТБ, инвеститорски контрол в 

БНТ и предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка с предмет „Аварийни 

ремонтни дейности по фасадата на техническата сграда на БНТ“, чрез покана до 

определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на 

цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 191, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 

от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с 

предмет: „Аварийни ремонтни дейности по фасадата на техническата сграда на 

БНТ“.  

10. Управителният съвет обсъди протокол №05 от 27 април 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на  предаването „Питай БНТ“, изплащане на възнаграждения за заснемане на 

кратък документален филм за създаден математически модел за развитието на 

коронавируса от ученика Александър Проданов, излъчен в предаването „Панорама“ на 27 

март 2020 година и проектобюджет за реализация на извънреден празничен блок за 6 май - 

Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия. 

 


