
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

от заседание проведено на 15.10.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Новини и актуални предавания“ и дава съгласие за сключване на договор с Фондация 

„Америка за България“ за отпускане на грант № ВЕЕ.1021.20200709 за реализиране на 

проект за отразяване на изборния процес, резултатите и церемонията по встъпване в 

длъжност на новоизбрания Президент на САЩ. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и одобрява промяна в цените и условията за продажба на 

продуктово позициониране в сериала „Аз и моите жени“. 

3. Във връзка с промени в програмната схема на „БНТ1“ и докладна записка от 

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

за 30 секунден рекламен клип и гарантиран рейтинг на предаването „Религията днес“. 

4. Във връзка с предстоящото излъчване на предавания от състезания по ски 

алпийски дисциплини и други зимни спортове през сезон 2020-2021 година в програмите 

на БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и условия за 

рекламодатели при излъчване на състезанията. 

 5. Във връзка с придобити от БНТ права за излъчване на Световното клубно 

първенство по футбол за 2020 година в Катар и докладна записка от Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден 

рекламен клип, рекламен пакет, обемни отстъпки и бонуси за рекламодатели. 

6. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция на бюджета на БНТ към 30.09.2020 година, Управителният съвет с оглед 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетните 

данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

 7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 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 и с цел оптимизиране организацията на 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за 

промяна в Допълнителното щатно разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 

година, считано от 20.10.2020 година: 

8. В изпълнение на дадени препоръки по т.1 и т.3 от утвърдения План за действие 

по одитен доклад ОАУ 01/2019 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа“, 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 проекти на длъжностни характеристики за 

длъжностите:  

- Директор на дирекция „Икономическа“; 

- Главен касиер в сектор „Каса и работни заплати“, отдел „Счетоводство и 

контрол“. 

9. Решението по точката не е публично. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от „Интелиджънт Мюзик“  ЕООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Заместник-директора 

програмно развитие и селекция в дирекция „Програмно съдържание“, и.д. Главния 



 

координатор на „Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и 

дава съгласие за сключване на договор за излъчване на готов документален филм 

„Сътворяването на историята“.. 

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

Директора на дирекция „Правна“ за прекратяване на сключени споразумения за 

лицензиране на права за излъчване на филми и телевизионни сериали от компаниите „FOX 

Networks Group“ и „Ем Джи ЕМ Интернешънъл Телевижън Дистрибюшън Инк“, 

Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ да 

предприеме съответните действия за прекратяване на договор № Л-1298/27.02.2018 година 

с „FOX Networks Group“ и договор № Л-4981/09.06.2014 година с „Ем Джи ЕМ 

Интернешънъл Телевижън Дистрибюшън Инк.“. 

12. Управителният съвет обсъди внесения от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ протокол №02 от заседание на Съвета за технологично развитие, проведено 

на 2 октомври 2020 година за обсъждане на техническо задание за наемане на 

многокамерна HD подвижна телевизионна станция за нуждите на БНТ и предложение за 

разширение на броя на лицензиите за видео ефекти за Media composer към системата 

AVID, както и допълнителни два броя лицензии на пакет софтуерни аудио плъгини Waves 

Broadcast & Production за работа с AVID Pro Tools и дава съгласие за обявяване на 

процедурите за провеждане на обществените поръчки. 

13. 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, докладна записка и обяснителна бележка от Директора на дирекция 

„Икономическа” към очакваното изпълнение на бюджета на БНТ за 2020 година, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

14. 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 30.09.2020 година.  

15. Във връзка с указания на Министерството на финансите, дадени с писмо № БЮ 

4/01.09.2020 година, за подготовката и представянето на проектобюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 година и актуализираните бюджетни 

прогнози за 2022 година и  2023 година и параметрите в приложение №1 на писмо № 92-

00-418/13.10.2020 г. на Министерство на финансите, Управителният съвет обсъди 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” и приема 

проектобюджета за 2021 година и бюджетната прогноза за 2022-2023 година.   


