
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 29.05.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с решение на УС, протокол № 22/11.05.2020 година, т. 4 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ с информация за проведени преговори с 

БФСки/БГ СКИ ПУЛ за намаляване на лицензионната сума по договор ДГ-6197/20.11.2018 

година за сезон 2019-2020 година, поради отпадане на състезания по ски и сноуборд, 

Управителният съвет приема постигнатото съгласие за намаляване на стойността на 

договора за сезон 2019-2020 година и дава съгласие за сключване на анекс. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от д-р Иван Маджаров - Председател на 

Български лекарски съюз и г-жа Екатерина Генова - Изпълнителен директор на Сдружение 

"Избери България" за медийно партньорство на кампанията "Лекари по време на 

пандемия" и предоставяне за излъчване в програмите на БНТ на готови 10 документални 

портрети с продължителност между 5 и 7 минути и становище от и.д.Директора на 

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

на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие 

за партньорство. 

3. Във връзка с писмо от г-н Живко Тодоров и г-н Николай Димитров – 

изпълнителни директори на Българска банка за развитие, с предложение за медийно 

партньорство и излъчване на информационни клипове за кампанията  за „Програма за 

портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни 

предприятия“ и „Програма за отпускане на безлихвени кредити на физически лица“ и 

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

дирекция „Правна”, Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ да проведе допълнителни преговори с Българска банка за 

развитие. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от ЕТ „Еди – Център за красота и 

здраве – Емил Илиев“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Спорт”, 

Ръководителя на направление „Чужди програми“, 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 „Правна” и и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Международния джаз 

фестивал – Банско`2020. 

 5. Във връзка с решение на УС, протокол №15/26.03.2020 година, т. 10 относно 

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, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Мултимедия“ 

съвместно с и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ да качат на сайта на БНТ 

излъчените концерти, с цел Нов български университет на своята интернет страница да 

публикува линковете към Гала концертите на майсторските класове на Райна Кабаиванска 

от сайта на БНТ.  

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

реализиране на нови 20 броя от предаването “Питай БНТ“, Управителният съвет одобрява 



 

реализацията на предложените нови 20 броя от предаването „Питай БНТ“ с времетраене 

60 минути през месец юни 2020 година, с програмна позиция всеки делничен ден от 19:00 

часа по програма „БНТ1“.  

7. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 27 май 2020 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява предложение за промяна в 

утвърдената бюджетна рамка за второто тримесечие на 2020 година на РТВЦ Варна, 

проектобюджет за реализация на извънредно предаване „24 май - пряко излъчване“, 

проектобюджети за производство на репортажи за популяризиране на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ по сключен договор с Министерство на икономиката, промяна в 

одобрения бюджет за реализация на предаването „Рецепта за култура“ за второто 

тримесечие на 2020 година, промяна в утвърдения бюджет на предаването „Питай БНТ“ за 

второто тримесечие на 2020 година и  изплащане на допълнителни два броя от 

предаването „100% будни“, реализирани и излъчени през второто тримесечие на 2020 

година. 

8. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за преструктуриране на дирекцията с цел изпълнение на новите задачи и 

цели в отдел „Маркетинг и продажби“, 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 „Маркетинг и продажби“, считано от 15.06.2020 година. 

9. 1. Във връзка с изтичане на 01.06.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Румяна Петрова Стоимчева на длъжност Заместник-

началник на отдел, отдел „Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“ и 

предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 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 трудовият й договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да 

продължи действие до 01.12.2020 година. 

9.2. Във връзка с обстоятелството, че длъжността Началник на отдел, отдел 

„Бюджет и методология“ е свободна и с цел необходимостта от текущо осъществяване на 

дейността в отдела, Управителният съвет определя Румяна Петрова Стоимчева за 

временно изпълняващ длъжността Началник на отдел, отдел „Бюджет и методолотия“ в 

дирекция „Икономическа“, считано от 1 юни 2020 година до назначаване на титуляр на 

длъжността.. 

 10. Във връзка с проведени преговори с Министерство на туризма и докладна 

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

сключване на договор за закупуване на програмно време за излъчване на кампания за 

рекламиране и утвърждаване на България като предпочитана туристическа дестинация, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за сключване на договор между БНТ и 

Министерство на туризма. 

 11. Решението по точката не е публично. 

 


