
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание проведено на 25.03.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Главния координатор на 

„Координационен център“, съгласувана от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ и и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и одобрява промяна в 

програмните схеми на БНТ, свързани с отразяване на насрочените избори за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера Стара Загора и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и дава съгласие 

за сключване на договор за безвъзмездно предоставяне на права за излъчване на готов 

телевизионен продукт „Зад кулисите“ - 8 броя с времетраене по 30 минути по програма 

„БНТ2“, отразяващо най-важните събития от репертоара на операта. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Британски съвет в 

България и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Директора 

на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на дирекция „Търговска дейност 

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

„Правна“, и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 

Софийски фестивал на науката, който ще се проведе от 15 до 18 май 2021 година в София. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на ДП 

„Български спортен тотализатор“, и докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ за удължаване на 

срока на договор № ДГ-1429/30.04.2020 година с „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД, и с оглед 

качественото и точно изпълнение на задълженията на „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД като 

изпълнителен продуцент на пряката реализация на предаванията и фактът, че същият е 

съгласуван двустранно между БНТ и ДП „Български спортен тотализатор“, дава съгласие 

за удължаване срока на договора с „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД до 31 декември 2021 

година.  

5. Управителният съвет обсъди протокол №04 от 16 март 2021 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява необходимите разходи за реализация 

на вътрешната телевизионна продукция за второто тримесечие на 2021 година. 

6. Решението по точката не е публично. 

7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувано от 

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа“ за проведени разговори с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) 

за закупуване на телевизионни права за излъчване на пакет от четири броя европейски 

първенства по спортна гимнастика за периода от 2021 година до 2024 година, 

Управителният съвет дава съгласие за финализиране на преговорите и присъединяване на 

БНТ към колективния договор на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) с 

Европейската федерация по гимнастика. 

8. 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, отменя своето решение в протокол №10/11.03.2021 година, т.5 и дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на Регионален телевизионен 

център Русе, считано от 01.04.2021 година. 



 

9. Във връзка със закриване на 44-то Народно събрание на Република България, 

прекратяване на пълномощията на г-жа Маргарита Николаева Николова като народен 

представител и прекъсване на неплатения й отпуск за длъжността Директор на дирекция 

„Финансово-стопанска“, Управителният съвет на основание 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 утвърждава 

сключването на допълнително споразумение с Маргарита Николаева Николова на 

длъжност Директор на дирекция „Икономическа“, считано от 26.03.2021 година. 

 Управителният съвет с оглед сключеното допълнително споразумение с г-жа 

Николова, отменя действието на Заповед № РД-10-154/15.04.2020 година, с която е 

възложена на г-жа Росица Николова Григорова да изпълнява всички функции на Директор 

на дирекция „Икономическа“. 

 


