
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание проведено на 12.03.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди с предложение от „Болкан Кънсалтънси Център“ 

ЕООД 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 „ТВ производство“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, 

Директора на дирекция „Мултимедия”, Директора на дирекция „Правна”, Директора на 

дирекция ”Икономическа” и Директора на дирекция „Информация“, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на „Годишни 

награди за строителство М2 - 2020“.. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Професор Сава 

Димитров“ 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 „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

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

дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на заключителен концерт на отличените лауреати от Международния конкурс 

за кларинетисти, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Сава Димитров. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Дружеството на кардиолозите в 

България и Българското дружество по интервенционална кардиология  и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

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

партньорство на информационната кампания „Сърцето помни“, насочена към пациенти, 

преживели миокарден инфаркт и техните семейства. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Детски футболен клуб „Том и 

Джери“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и 

Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на детски 

спортен празник и футболен турнир под мотото „Здравото дете е активно и щастливо 

дете“. 

5.  Във връзка с проведени преговори с фирма „PRO-ACTIVE BROADCAST“ за 

продължаване излъчването на състезания от Световна купа и Световен шампионат по 

модерен петобой за сезон 2020 година в програмите на БНТ и докладна записка от 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, Управителният съвет дава съгласие за финализиране на преговорите с фирма 

„PRO-ACTIVE BROADCAST“ за придобиване на права за излъчване на спортни 

предавания от посочените шампионати. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №9/27.02.2020 година, точка 5 за внасяне 

на конкретно предложение за дяловото участие на БНТ срещу отстъпените права за 

създаване на пълнометражен филм „Под прикритие“ за киноразпространение и получено 

ново писмо от Теодора Маркова и Георги Иванов в качеството им на сценаристи на първи 

сезон на телевизионния сериал „Под прикритие“, Управителният съвет обсъди 

направеното предложение от вносителите БНТ и изисква да бъдат поканени Теодора 



 

Маркова и Георги Иванов за провеждане на преговори и уточняване на конкретните 

условия свързани с правата за създаване на пълнометражен филм. 

   7. Във връзка с писмо от Светия синод, с което се дава благословението за 

заснемане на артефакти от Националния църковен историко-археологически музей, 

Църковно-историческия и архивен институт и ставропигиалните манастири и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с Пловдивската православна телевизия, като БНТ 

предоставя безвъзмездно права на Пловдивската православна телевизия за две излъчвания 

и две повторения в рамките на 24 часа за срок от 1 (една) година на създаденото аудио-

визуално произведение.  

8. Във връзка с решение на УС, протокол №10/06.03.2020 година, точка 3 за 

заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите „БНР Топ 20“ и получено 

писмо от Генералния директор на Българското национално радио 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 БНР. 

Сключването на договора за заснемане и излъчване на събитието да бъде след насрочване 

на нова дата за провеждане на Годишните награди „БНР Топ 20“. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №08/20.02.2020 година, точка 10 за 

медийно партньорство на международното изложение „Образование без граници“ и 

получено писмо от „Бери Груп 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 „Бери Груп България“. 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №07/13.02.2020 година, точка 6 за 

медийно партньорство на 4-то национално издание на кампанията за популяризиране на 

професионалното образование в България „Учи в България, завладей света“ и получено 

писмо от Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ за отмяна на провеждането на 

кампанията, 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 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

11. Във връзка с решение на УС, протокол №06/07.02.2020 година, точка 12 за 

медийно партньорство на Международния филмов фестивал „София Филм Фест“ и 

получено писмо от Директора на „София Филм Фест“ 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 „София Филм Фест“. 

12. Във връзка с решение на УС, протокол №60/23.12.2019 година, точка 4 за 

заснемане и излъчване на спектакъла „Нощ на звездите“ и получено писмо от г-н Енчо 

Керязов 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 и предложение за награждаване на 

победителите в трите категории „Спорт“, „Изкуство“ и „Образование“ в предаването 

„Денят започва с Георги Любенов“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Информация“, Управителният съвет дава съгласие победителите в трите категории 

определени от фондацията да бъдат наградени в предаването „Денят започна с Георги 

Любенов“.  

 13. Във връзка с изтичане срока на действие на Стратегията за управление на риска 

и предложение от Директора на дирекция “Икономическа“, Управителният съвет дава 

съгласие за удължаване срока на Стратегията за управление на риска в Българската 

национална телевизия до 31.12.2022 година и утвърждава общ Риск – регистър на БНТ, 



 

който включва Риск регистрите на основните структурни звена, утвърдени от съответните 

им ръководители. 

 14. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 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 длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Програма БНТ1“, считано от 15.03.2020 година. 

 15. Във връзка с писмо от Софийска градска художествена галерия с молба за 

предоставяне на право за многократна публична прожекция на аудио-визуално 

произведение от фонда на БНТ по време на изложба, организирана по повод 130 години от 

рождението на художника Константин Щъркелов, която ще се проведе в периода от 18 

март до 14 юни 2020 година и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ с 

информация, че максималният срок от 10 година, през който БНТ може да предоставя 

права от името на авторите е изтекъл, Управителният съвет изисква ползвателят да уреди 

самостоятелно и за своя сметка отношенията с носителите на авторски права на 

документалния филм „115 години от рождението на Константин Щъркелов“ от рубриката 

„Национален календар“, произведен през 2003 година с времетраене 5,10 минути и автори: 

сценаристи – Горан Благоев и Светлана Пейчева, режисьор – Светлана Пейчева и оператор 

– Румен Делчев за целите на публичната прожекция, като представи на БНТ доказателства. 

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет обсъди и одобрява представения проект на писмо от името на 

Генералния директор на БНТ до Изпълнителния директор и членовете на Управителния 

съвет на Сдружение „Музикаутор“. 

17. Във връзка с решение на УС, протокол №10/06.03.2020 година, т.9 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава 

съгласие за авансово изплащане на ефективните разходи на БНТ за реализирани и 

излъчени към 1 март 2020 година на 9 (девет) броя от предаването „Отблизо с Мира“. 

18.  Решението по точката не е публично. 

19. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ 

и предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на 

основание чл. 5, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за работната заплата в БНТ 

определя нов лимитиран месечен фонд на работната заплата по основни структурни звена  

и нов лимит за допълнително месечно материално стимулиране на служителите по 

структурни звена, в сила от 01.03.2020 година. 

 

 


