
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 42 

от заседание проведено на 17.09.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Надежда Грийн – Представител на 

Сдружение „Зелена България ръка за ръка“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание”, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, 

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

дава съгласие за медийно партньорство за популяризиране на проект „Зелено знание“, 

който има за цел да предостави достъп до знание на хора от уязвими групи и малки 

населени места, както и за предотвратяване на самоцелното унищожаване на книги. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Медия Икономика България“ ООД 

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 официалната церемония по 

връчване на наградите „Мистър и Мисис Икономика 2020“. 

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

съгласувана от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ с предложение за 

подаване на оферта от БНТ за участие в колективно договаряне на Евровизия със 

Световната организация по плувни спортове (FINA) за придобиване на медийни права за 

излъчване на състезания в периода от 2022 година до 2025 година, Управителният съвет 

дава съгласие да бъде подадена оферта за придобиване на права за излъчване на 

състезанията от: FINA Световни първенства по водни спортове през 2023 година и 2025 

година и FINA Световни първенства в малък басейн (25M) през 2022 година и 2024 

година. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Петя Каракачанова, Търговски 

директор на „Оберон радио макс“ ЕООД, допълнително получена информация за промяна 

в наименованието на дружеството и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор с „Фреш Радио 

Груп“ ЕООД за медийно партньорство за популяризиране на телевизионната продукция на 

БНТ. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ по решение на УС, протокол №34/22.07.2020 година, т.4, 

относно медийно партньорство с „ТЛ Филм“ ООД на визуално-музикалния спектакъл 

OPERA D`AMORE, и 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 клипове за популяризиране на събитието, 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. 

6. Във връзка с предложение от и.д. Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за промяна в решение на УС, протокол №05/29.01.2020 година, т. 7 относно 

одобрените цени и пакети при излъчване на баражите за Европейското първенство по 

футбол (ЕВРО 2020), Управителният съвет с оглед засиления зрителски интерес и 

комуникация от страна на „Нова Броудкастинг Груп“ с потенциални рекламодатели за 



 

продажба на търговски съобщения при излъчване на срещите, дава съгласие за промяна в 

решение на УС, протокол №05/29.01.2020 година, т. 7. 

7. 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, Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно 

разпределение на бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

8.1. Във връзка с изтичане на 06.10.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Росица Николова Григорова на длъжност Заместник директор на дирекция 

„Икономическа“ и предложение на Генералния директор, 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 дава съгласие за продължаване на трудовия й договор за неопределено 

време. 

8.2. Във връзка с изтичане на 06.10.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Даниел Цветков Чипев на длъжност Заместник-директор - развитие на 

информационно тв и онлайн съдържание” в дирекция „Новини и актуални прeдавания“ и 

предложение от Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, 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 дава съгласие за продължаване на трудовия му договор за 

неопределено време. 

8.3. Във връзка с изтичане на 23.09.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Ивелина Русчева Мънкова на длъжност Началник на отдел, отдел „Обществени 

поръчки“ в дирекция „Правна“ и предложение от Директора на дирекция „Правна“, 

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 дава съгласие за продължаване на трудовия й 

договор за неопределено време. 

9. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 26 август 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява необходимите разходи за 

реализация на вътрешната телевизионна продукция за четвъртото тримесечие на 2020 

година. 


