
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 22 

от заседание проведено на 11.05.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 27 април и 5 май 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява условията и дяловото 

участие на БНТ и „Нутрика Диджитъл“ ЕООД за създаване на съвместната продукция с 

работно заглавие „Късното шоу на БНТ“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №7 от 5 май 2020 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява промяна в утвърдената бюджетна 

рамка за второто тримесечие на 2020 година на дирекция „Спорт“. 

3. Във връзка със сключен договор с независимия продуцент „Нобъл Хаус Медия“ 

за закупуване на външната продукция „Моят плейлист“ с водещ музикалния журналист 

Васил Върбанов и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с 

анализ за развитие на предаването в периода от 7 януари до 28 април 2020 година и 

постигнатия рейтинг при излъчването му по програма „БНТ1“, Управителният съвет с 

оглед, че предаването е на високо техническо ниво, успява да привлече лоялна аудитория 

и е един успешен проект за БНТ, който има потенциал за развитие, дава съгласие БНТ да 

продължи сътрудничеството с независимия продуцент „Нобъл Хаус Медия“ за излъчване 

на външната продукция „Моят плейлист“. 

4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ с 

информация за намаляване на техническите разходи свързани с излъчването на 

състезанията  по ски и сноуборд за сезон 2019-2020 година, които са дължими към фирма 

„Infront Sports“, Управителният съвет приема намаляване на пакетната цена за сателитни 

разходи с оглед отпадане на 6 състезания по ски алпийски дисциплини и 3 състезания по 

сноуборд заради развилата се пандемия с COVID-19. 

 5.  Във връзка с предложение от Асоциация „Наследствен ангиоедем България“ за 

медийно партньорство и съпричастност към съдбата на пациентите страдащи от това 

рядко заболяване и популяризиране на международния ден на Наследствен ангиоедем, 

който се провежда на 16 май 2020 година и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 телевизионно време за излъчване на клип, 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. 

 6. Във връзка с писмо от Българския културен институт в Рим с молба за 

предоставяне на права за излъчване чрез комуникационните канали на института избрани 

епизоди от предаването „История.БГ“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програма „БНТ1“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет връща 

предложението, като възлага на и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе 

допълнително информация за конкретния брой предавания, комуникационния канал 

където ще бъдат излъчени и периода, за който БНТ предоставя права за използване на 

епизоди от предаването „История.БГ“. 

7. 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 предоставения проект на длъжностна 



 

характеристика за  длъжността Уеб редактор в сектор „Съдържание BNT.BG“, отдел „Уеб 

съдържание“ в дирекция „Мултимедия“. 

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

предложение за кандидатстване на БНТ с проектно предложение по схема „Младежка 

заетост“, координирана от Агенцията по заетостта, която предоставя възможност на 

работодателите да наемат младежи до 29-годишна възраст по трудов договор за срок до 6 

месеца за стажуване или обучение по време на работа, като за периода на обучението 

проектът осигурява възнаграждение както на младежите, така и на техните наставници, 

Управителният съвет дава съгласие за участие на БНТ в програмата и възлага на 

и.д.Директора  на дирекция „Икономическа“ съвместно с отдел „Управление на човешките 

ресурси“ да подготвят проектното предложение по схема „Младежка заетост“. 

9.1. Във връзка с изтичане на 18.05.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Иван Дилиянов Карагеров на длъжност Директор на 

дирекция „Техника и технологии“, 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 му договор да не бъде прекратен в изпитателния срок. 

9.2. Във връзка с изтичане на 18.05.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

по вътрешно съвместителство на Ивайло Спасов Огнянов за длъжността Директор на 

дирекция „Програма БНТ1“ за заместване на титуляра, 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 му договор да не бъде прекратен в изпитателния срок. 

10. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна с предложение 

за сключване на договор с Община Варна за отразяване на младежки, културни, спортни и 

обществени прояви през 2020 година, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор между БНТ и Община Варна за изработване и излъчване на предавания. 

11. 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: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за 

храна на служителите на БНТ“.  

12. 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. 79, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 

182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на софтуер на ефирна автоматизация ADC 1000”.  

13. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, 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 съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ 

утвърждава прекратяване на трудовия договор на Елена Методиева Илиева на длъжност 

Началник на отдел, отдел „Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“. 

 


