
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание проведено на 26.06.2020 година 

 

1. Във връзка с предложение от и.д.Директора  на дирекция „Спорт“ за приемане на 

проект за поетапно влизане на лятна програмна схема на „БНТ3“, Управителният съвет 

одобрява представената лятна програмна схема на „БНТ3“ за периода от 6 юли до 6 

септември 2020 година. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол №29/18.06.2020 година, т. 2, докладни 

записки от и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“ и Ръководителя на 

направление „Чужди програми“ за извършен преглед на лятната програмна схема на 

„БНТ1“ с приоритетно планиране на закупени програми с кратък, изтичащ или 

недостатъчно амортизиран лиценз и предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, Управителният съвет одобрява направените промени в лятна 

програмна схема на „БНТ1” за периода от 29 юни до 6 септември 2020 година. 

3. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Чужди 

програми“ за необходимостта от обезпечаване на програмите на БНТ с нови музикално-

развлекателни програми с участието на световно известни изпълнители и информация за 

проведени преговори с компаниите „C Major” и „Eagle vision“ за намаляване на 

предложената лицензионна цена и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа“ за липса на финансов ресурс в бюджета на БНТ за 2020 година за 

закупуване на посочените програми, Управителният съвет след като обсъди 

предложението и становището на и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ възлага на 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да предприеме действия за 

осигуряване на външно финансиране за покриване на лицензионната цена по договорите. 

 4. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

за реализация на музикален филм „Вазовите песни“ за отбелязване на 170 години от 

рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов и приложени протокол на 

Продуцентския съвет на дирекция „БНТ Свят и региони“ и сценарий за създаване на 

музикалния филм,  Управителният съвет дава съгласие за реализация на музикалния филм 

„Вазовите песни“ с времетраене 60 минути и автори Даниел Спасов и Димитър Шарков, 

чрез вътрешно филмопроизводство на дирекция „Програмно съдържание“. 

 5. Във връзка с писмо от Мартичка Божилова, продуцент от „АГИТПРОП“ с 

предложение за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на международния 

пълнометражен документален филм „Кока-колата на Сталин“, чрез предоставяне на 

архивни кадри от фонда на БНТ и становище от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет приема предложението на 

„АГИТПРОП“ и дава съгласие БНТ да участва като копродуцент в реализацията 

документалния филм с работно заглавие „Кока-Колата на Сталин”, при условията на чл. 77 

от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, чрез 

предоставяне на архивни кадри от фонда си. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Мариус Донкин – Директор на 

Народен театър „Иван Вазов“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“,  и дава съгласие за сключване на договор за излъчване на готово аудио-визуално 

произведение „Театър по време на пандемията“ с времетраене 27 минути и авторски екип: 

сценарист Аделина Радева, режисьор Борис Радев, оператор Румен Ганев и композитор 

Георги Цветков. 

7. Във връзка с писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за предоставяне 

на телевизионно време за излъчване на клип за превенция и предотвратяване на горските 

пожари през летния сезон и становище от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 



 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 

7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за 

предоставяне на програмно време за излъчване на клип за информационната кампания, 

съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените 

изисквания. 

 8. Във връзка с Писмо от Кмета на Столична община – Район „Банкя“ с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на детския телевизионен сериал 

„Румбата, аз и Роналдо“ по време на организирана инициатива „Лятно кино в Банкя“, 

която се провежда за трета поредна година в амфитеатъра на парк „Ротонда“ и становище 

от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет след като обсъди 

предложението и с оглед, че това е най-новият детски сериал на БНТ и съвсем наскоро се е 

състояла премиерата на филма по програма „БНТ1“ не дава съгласие да бъдат 

предоставени права за публична прожекция на телевизионния сериал „Румбата, аз и 

Роналдо“. 

9. Във връзка с утвърдените със Заповед № ЗМФ-184/06.03.2020 година на 

министъра на финансите нови методологически документи по финансово управление и 

контрол, и вътрешен одит и предложение от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 

утвърждаване на проект на актуализирани Вътрешни правила за дейността на дирекция 

„Вътрешен одит“, Управителният съвет на основание чл. 13 от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор и методологията по вътрешен одит и чл. 62, т. 2 

от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 т. 8 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава предложената актуализация във 

Вътрешните правила за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ на БНТ.  

Настоящите актуализирани правила влизат в сила от 01.07.2020 година и отменят 

Вътрешните правила на дирекция „Вътрешен одит“ приети с решение на УС, протокол 

№58/14.12.2016 година, т. 12. 

 10. Във връзка с решения на УС, протокол №06/07.02.2020 година, т. 12 и протокол 

№08/20.02.2020 година, т.5, и писмо от Директора на Международния филмов фестивал 

„София Филм Фест“ с предложение за промяна на условията по медийното партньорство 

на фестивала, който ще се проведе в два етапа – „Лято“ от 25 юни до 19 юли 2020 година в 

София и „Есен“ с допълнително уточняване на датите за провеждане, и становище от 

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

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

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в условията за медийно 

партньорство на  Международния филмов фестивал „София филм фест“. 

 11. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за извършен анализ на вземанията и задълженията по 

договори с непарична престация за предоставени услуги и излъчване на търговски 

съобщения към 30.06.2020 година и предложение за отписване на несъбираемите вземания 

от счетоводния баланс на БНТ, Управителният съвет дава съгласие да бъдат отписани от 

счетоводния баланс на БНТ неуредените вземания. 

12. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 18 юни 2020 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 12 

броя от предаването „Лято с БНТ“ за второто тримесечие на 2020 година, изплащане на 

допълнителни два броя от предаването „Телевизионен театър“ за второто тримесечие на 

2020 година, проектобюджети за производство на информационни клипове за 

ограничаване на разпространението на COVID-19 по сключен договор с Министерство на 

здравеопазването и предложение за изработка и закупуване на юбилеен сувенир (за 240 

служители в дирекция „Информация“) за отбелязване на 60 години от създаването на 

информационната емисия „По света и у нас“. 



 

 13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за сключване на анекс към договор № РД02-37-

122/18.10.2019 година с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 

популяризиране на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година, 

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

дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на анекс към договор № РД02-

37-122/18.10.2019 година между БНТ и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, като срокът за изпълнение на услугата се удължава до 31.12.2020 

година. 

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

„Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за сателитно 

разпространение на програма „БНТ4“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7,  т. 4 

от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, 

ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Пренос и сателитно разпространение на 

програма „БНТ4“ за територията на Европа и други континенти“.  

15. Решението по точката не е публично. 

16. Решението по точката не е публично. 

 17. Във връзка с предстоящото излъчване на футболните срещи от турнира УЕФА 

„Лига Европа“, сезон 2020/2021 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации”, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен 

клип, цени за екранни текстови надписи, пакети и отстъпки за рекламодатели. 

 18. Във връзка с предстоящото излъчване на срещите от футболния турнир УЕФА 

Лига на нациите, сезон 2020/2021 година в програмите на БНТ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява 

цени за 30 секунден рекламен клип, цени за екранни текстови надписи и отстъпки за 

рекламодатели при излъчване на футболните срещи от турнира. 

19. Във връзка с решение на УС, протокол №02/09.01.2020 година, т.10 и 

предложения от Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция 

„Мултимедия“ за необходимостта от промяна на работата и разпределението на 

задълженията, както и създаване на съдържание за интернет платформите и сайта на БНТ с 

цел осъществяване на по-голяма гъвкавост, контрол за качество на съдържанието и 

отговорност в изпълнението на дейностите по производството на новини и актуални 

предавания и становище от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 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, считано от 

03.08.2020 година, както следва: 

           1. Закрива дирекция „Информация” с 236 /двеста тридесет и шест/ щатни бройки от 

длъжности. 

2. Създава ново структурно звено дирекция „Новини и актуални предавания” с 235 

/двеста тридесет и пет/ щатни бройки. 

20. Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Камелия Златкова Стойчева-

Маджирова, Главен координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“ и и.д.Главен координатор 

на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, 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 дава съгласие Георги Славов 

Караславов, отговорен координатор - излъчване да бъде назначен за временно изпълняващ 

длъжността Главен координатор на Координационен център, считано от 1 юли 2020 

година. 


