
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 51 

от заседание проведено на 10.11.2020 година 

 

1. Управителният съвет обсъди докладни записки от и.д.Главния координатор на 

„Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ и 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“ с предложение за приемане на промяна в програмните 

схеми на "БНТ1", "БНТ2", „БНТ3“ и "БНТ4" съобразно епидемичната обстановка в 

страната и с цел оптимизиране на графиците на екипите реализиращи програмното 

съдържание в програмите на БНТ, и одобрява временно от 14 ноември 2020 година да спре 

производството на част от предаванията на дирекциите произвеждащи програмно 

съдържание. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от „Фреш радио груп“ ЕООД („Оберон Радио 

Макс“) за продължаване на партньорството с БНТ и докладна записка от Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, и с оглед необходимостта от популяризиране на 

предстоящите кампании и лица на телевизията, свързани с Коледно-новогодишната 

програма, дава съгласие за сключване на нов договор с „Фреш радио груп“ ЕООД за 2020 

година. 

3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за продължаване срока на договор с „Еф Хикс Камера“ ООД за закупуването 

на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на допълнително споразумение към договор № К 1-3-2-4806/28.10.1999 година 

за закупуване на нови 180 (сто и осемдесет) броя от външната продукция. 

 4. Във връзка с писмо от „Нобъл Хаус Медия“ ЕООД за продължаване срока на 

договора за закупуването на външната продукция „Моят плейлист“ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет дава съгласие 

за сключване на допълнително споразумение към договор № ДГ-003/10.01.2020 година за 

закупуване на нови 36 (тридесет и шест) издания от външната продукция. 

5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Главния 

продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният 

съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС 

одобрява промяна в Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на 

филми в БНТ 

6. Във връзка с изтичане на 14.11.2020 година срока на едногодишния трудов 

договор на Красимир Митков Исаков на длъжност Управител на Творчески дом на БНТ в 

к.к. Пампорово и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 

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 не дава съгласие за продължаване на трудовия 

му договор. 

Управителният съвет одобрява за временно изпълняващ длъжността Управител да 

бъде определена Ема Асенова Шопова, отговорен счетоводител. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ с предложение за продължаване действието на договор между БНТ и 

„МИРАЛОР“ ЕООД за съвместно създаване на предаването „Отблизо“ („Отблизо с 

Мира“) до края на 2020 година, Управителният съвет дава съгласие за продължаване срока 

на договор №БНТ1-5-2-5162/15.09.2011 година за производство на 6 (шест) броя 

оригинални издания на предаването „Отблизо“. 


