
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание проведено на 26.03.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от ансамбъл „Чинари“ и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна”, 

и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен 

път на готов музикално-танцов спектакъл „Магията на танца“. 

 2. Във връзка с въведеното извънредно положение в България за ограничаване на 

разпространението на коронавируса COVID-19, докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ за необходимостта от излъчване на оригинална програма 

за детската аудитория и проведени преговори с Държавен куклен театър - Варна за 

предоставяне на права за излъчване на готови миниатюри, заснети от постановки на 

театъра, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Държавен куклен 

театър - Варна и упълномощава Ръководителя на РТВЦ Варна да подпише договора от 

името на БНТ. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №12/12.03.2020 година, точка 1 за 

заснемане и излъчване на церемонията по връчване на Годишни награди за строителство 

М2 – 2020 и получено електронно писмо от организаторите за отмяна на провеждането на 

събитието, съгласно решение на Министерски съвет от 8 март 2020 година и заповед на 

Министъра на здравеопазването за отмяна на публични събития за неопределен период от 

време, Управителният съвет приема за сведение писмото. 

4. Във връзка с писмо от изпълнителния директор на „Кантус Фирмус“ с 

предложение за взаимно предоставяне на права за излъчване на концерти, организирани от 

тях и заснети от БНТ през годините, като искането от страна на „Кантус Фирмус“ е за 

предоставяне на права за излъчване в собствената Facebook страница по време на 

извънредното положение в страната и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и 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 във Facebook страница на „Кантус Фирмус“ на 

телевизионни аудио-визуални произведения заснети от БНТ. 

5.  Във връзка с решение на УС, протокол №06/07.02.2020 година, точка 17 за 

заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите „Икар“ и получено писмо 

от председателя на Съюза на артистите в България за отмяна на провеждането на 

събитието, съгласно решение на Министерски съвет от 8 март 2020 година и заповед на 

Министъра на здравеопазването за отмяна на публични събития за неопределен период от 

време, Управителният съвет приема за сведение писмото от Съюза на артистите в 

България.  

6. Във връзка с писмо от „Офис Релакс“ ЕООД  с предложение за предоставяне на 

права за излъчване на програма за сутрешна гимнастика и раздвижване на учениците 

„СъБудилник“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

Управителния съвет дава съгласие за сключване на договор с „Офис Релакс“ ЕООД. 



 

 7. Във връзка с изпълнение на стратегията на Генералния директор за оптимизиране 

на дейността и числения състав на БНТ 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, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в структурата и длъжностното щатно разписание, като считано от 

01.04.2020 година закрива направление „Програмно осигуряване” на пряко подчинение на 

Генералния директор. 

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

необходимостта от обезпечаване на дейността в 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 и 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ дава съгласие за промяна в Допълнителното щатното разписание на 

длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година. 

 9. Във връзка с решение на УС, протокол №14/19.03.2020 година, т.12.2 за 

назначаване на Мариана Пашина на длъжност Началник на отдел „Управление на 

човешките ресурси“ и получено писмо от г-жа Пашина с молба за назначаването й от 

01.04.2020 година, Управителният съвет утвърждава промяна в срока на сключване на 

трудовия договор с Мариана Петрова Пашина. 

 10. Във връзка с писмо от изпълнителния директор на Нов български университет с 

молба за предоставяне на права за публикуване в интернет страницата и платформите за 

видеосподеляне на заснети концерти от майсторските класове проведени от Райна 

Кабаиванска през годините и становище от Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за следващо заседание на 

УС, като изисква допълнителна информация относно сроковете на предоставените 

изключителни права на БНТ за излъчване на заснетите концертни програми от 

проведените майсторските класове на Райна Кабаиванска през годините. 

 11. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ относно приключила открита процедура с предмет:  "Доставка на 

компютърно оборудване и приложен софтуер за целите на БНТ“ в три обособени позиции: 

Обособена позиция №1: "Доставка на компютърно оборудване", Обособена позиция №2: 

"Приложен софтуер" и Обособена позиция №3: "Компютърни работни станции за 

графичен дизайн" и предложение за утвърждаване на проект на рамково споразумение с 

определените изпълнители, съгласно заповед № РД-10-108/10.03.2020 година на 

Генералния директор, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на рамково споразумение 

с „Риск електроник“ ООД и „Лирекс хай тех“ АД по Обособена позиция №1: "Доставка на 

компютърно оборудване" въз основа на провеждане на вътрешен конкурентен избор.  

 


