
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 45 

от заседание проведено на 05.10.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди писмо от Национална комисия за борба с трафика 

на хора за медийно партньорство на информационна кампания, насочена към превенция на 

трафика на хора с цел сексуална експлоатация и становище от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ 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 съдържат търговска информация и отговарят на посочените 

изисквания. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Бранд Медия България“ ЕООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, и.д.Директора на 

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

на дирекция „ТВ производство”, 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 церемонията по връчване 

на наградите „Кмет на годината 2020“. 

3. Във връзка с решение за сключване на договор с „Медия Икономика България“ 

ООД за заснемане и излъчване на официалната церемония по връчване на наградите 

„Мистър и Мисис Икономика 2020“, която ще се проведе на 18 ноември 2020 година в 

София Тех Парк и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за промяна в датата на излъчване на церемонията „Мистър и Мисис 

Икономика 2020“, поради излъчване на 18.11.2020 година от 21:45 часа по програма 

„БНТ1“ на футболната среща от турнира УЕФА Лига на нациите между националните 

отбори на Ирландия и България, Управителният съвет дава съгласие церемония по 

връчване на наградите „Мистър и Мисис Икономика 2020“ да бъде излъчена на 19.11.2020 

година от 22:00 часа по програми „БНТ1“ и „БНТ4“.  

4. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на Първа 

САГБАЛ „Св. София“ за медийно партньорство на информационна и профилактична 

кампания за борба с рака на гърдата и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ и Директора на 

дирекция „Правна“, и на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на информационен клип за 

кампанията, 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. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Евро БМ“ ЕООД за медийно 

партньорство на концерт на Васил Петров „SymphoNY way“, който ще се проведе на 7 

октомври 2020 година в зала „България“ и отстъпване право за излъчване на концерт 

„Синатра: Вегас“, състоял се през 2017 година, и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, Заместник-директора програмно развитие и селекция в 

дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния 

координатор на „Координационен център“, Директора на дирекция „Маркетинг и 



 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на 

договор. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „БАЛПЕКС“ ЕООД и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, Заместник-директора програмно 

развитие и селекция в дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция 

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

„ТВ производство“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемония по 

награждаването от Национален конкурс „Сграда на годината 2020“.  

7. Във връзка с решение за участие на БНТ в конкурса на Европейския съюз за 

радио и телевизия за реализация на детски телевизионни игрални филми на тема „Кажи ми 

една тайна“ и докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет обсъди 

протокол №18/30.09.2020 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

одобрява представения бюджет за реализация на телевизионния игрален филм с работно 

заглавие „БАЙКЪР“. 

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

съдържание“, относно предаването „Вяра и общество“, което е изчерпало своя ресурс като 

религиозно-образователно предаване, Управителният съвет одобрява предаването „Вяра и 

общество“ да бъде свалено от производство и излъчване по програма „БНТ1“. На мястото 

на предаването „Вяра и общество“ да бъде позиционирано за излъчване новото предаване 

„Религията днес“, с водещ журналистът Георги Милков, считано от 10 октомври 2020 

година. 

Рубриката „Под едно небе“ на Регионалните телевизионни центрове запазва 

излъчването си в предаването „Религията днес“. 

9. Във връзка с доклад от Работната група създадена със Заповед № РД-10-

379/11.09.2020 година на Генералния директор с предложение за утвърждаване на Правила 

за съхранение и опазване на телевизионната техника, собственост на БНТ, Управителният 

съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от 

Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава Правила за съхранение и 

опазване на телевизионната техника, собственост на БНТ. 

10. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” за назначени и 

освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 юли до 30 септември 

2020 година. 


