
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание проведено на 22.04.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с ДР №1/17.01.2020 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2020 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

2. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представения отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

БНТ към 31.03.2020 година.  

 3. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор 

между БНТ и Администрацията на Министерския съвет за предоставяне на програмно 

време за излъчване на видеоклипове в изпълнение на проект BG05SFOP001-1.001-0002 

"Трансформация на модела на административно обслужване“. 

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

щатното разписание на дирекцията, свързано с нови програмни планове 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 „Информация“.. 

5.  Във връзка с решения на УС, протокол №18/13.04.2020 година, т.8 и т.10 за 

изменение на щатното разписание на длъжности в дирекция „Маркетинг и комуникации“ 

и направление „Чужди програми“, и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ 

за приемане на длъжностни характеристики, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 

12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ, одобрява предоставените проекти на 

длъжностни характеристики за: Технически сътрудник в сектор „Маркетинг“, дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и Експерт чужди програми в направление „Чужди програми“. 

 6. 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 и.д.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 февруари 2020 година. 

 7. 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 и.д.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 март 2020 година. 

8. Във връзка с изтичане на 30.04.2020 година на шестмесечния изпитателен срок от 

допълнителното споразумение на Орлин Викторов Джелепов за временно изпълняващ 

длъжността Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 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 допълнителното споразумение да не бъде прекратявано в изпитателния 

срок и да продължи действие до 25.09.2020 година. 

9. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

реализация на съвместна продукция с работно заглавие „Късното шоу на БНТ“ с 

независимия продуцент „Нутрика Филмс“ ЕООД (NUTRICA FILMS), Управителният 

съвет дава съгласие за създаване на съвместна продукция за съботно вечерно 

развлекателно шоу с работно заглавие „Късното шоу на БНТ“ и на основание чл. 12 от 

Правилата за включване в програмите на БНТ на предавания, създадени от независими 

български продуценти и за участието й в съвместни продукции открива процедура на 

договаряне за условията свързани с производството на съвместната продукция.  

10. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 6 и 7 април 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на и.д.Директора на 

дирекция „Икономическа“ и одобрява обща бюджетна рамка за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания на дирекциите и направленията произвеждащи програмно 

съдържание за второто тримесечие на 2020 година. 

 

 


