
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 03.07.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с решение на УС, протокол №09/27.02.2020 година, т.1 за класиране 

на проектите по позиция „копродукция за игрален филм” – без ограничение за жанр, 

тематика и продължителност, Управителният съвет обсъди протокол №7 от 16.06.2020 

година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява копродуцентското 

участие на БНТ и консолидирания общ бюджет за реализация на игралния филм „Рибена 

кост“, с времетраене 90 минути, сценаристи Драгомир Шолев, Емануела Димитрова и 

Георги Мерджанов, режисьор Драгомир Шолев, оператор Ненад Бороевич, продуцент 

филмова къща „Клас филм“ ЕООД, с представител Росица Вълканова. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол №09/27.02.2020 година, т.1 за класиране 

на проектите по позиция „копродукция за игрален филм” – без ограничение за жанр, 

тематика и продължителност, Управителният съвет обсъди протокол №8 от 16.06.2020 

година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява копродуцентското 

участие на БНТ и консолидирания общ бюджет на игралния филм „Януари“, с 

времетраене 90 минути, сценаристи Алекс Барет и  Андрей Паунов, режисьор Андрей 

Паунов, оператор Влашко Биана, продуцент филмова къща „Портокал“ ООД, с 

представител Ваня Райнова. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №09/27.02.2020 година, т.1 за класиране 

на проектите по позиция „копродукция за игрален филм” – без ограничение за жанр, 

тематика и продължителност, Управителният съвет обсъди протокол №9 от 16.06.2020 

година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява копродуцентското 

участие на БНТ  и консолидирания общ бюджет на игралния филм „Божек“, с времетраене 

100 минути, сценарист Боян Папазов, режисьор Надежда Косева, оператор Кирил 

Проданов, продуцент филмова къща „Бъръ филм” ООД с представител Владимир 

Андреев. 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №09/27.02.2020 година, т.1 за класиране 

на проектите по позиция „копродукция за игрален филм” – без ограничение за жанр, 

тематика и продължителност, Управителният съвет обсъди протокол №9 от 16.06.2020 

година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява копродуцентското 

участие на БНТ и консолидирания общ бюджет на игралния филм „Залог“, с времетраене 

100 минути, сценарист и режисьор Светослав Овчаров, оператор Веселин Христов, 

продуцент филмова къща „Омега филмс” ООД с представител Светослав Овчаров. 

5. Във връзка с доклад от Изпълнителния директор на БНТ и протокол №11 от 

16.06.2020 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство за разглеждане на 

проект за реализация на копродукция чрез предоставяне на архивни кадри от фонда на 

БНТ, Управителният съвет на основание чл. 77 от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ, одобрява БНТ да участва в реализацията 

на документалната копродукция „Парцалев“ с времетраене 54 минути, чрез предоставяне 

на архивни кадри от фонда на БНТ, сценаристи Пенчо Ковачев и Марин Дамянов, 

режисьор Валентина Фиданова – Коларова, продуцент филмова къща „Корунд-Х” ЕООД с 

представител Христо Христов. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №8/20.02.2020 година за сключване на 

договор между БНТ - РТВЦ Благоевград и Община Благоевград (Общински съвет по 

наркотични вещества) за изработване на филм по превенция на наркоманиите в Общината, 

Управителният съвет обсъди протокол №12 от 16.06.2020 година на Бюджетната комисия 



 

по филмопроизводство и одобрява реализацията на документалния филм със заглавие 

„Човекът – свободен и независим“, с времетраене до 30 минути, сценарист Добрина 

Богданова, режисьор Румяна Ангелакова, оператор Методи Стоилков, съгласно раздел IV 

– Специфични правила за реализация на вътрешно филмопроизводство от Правилника за 

реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ.  

 7. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за одобряване на договор с Министерство на земеделието, 

храните и горите за предоставяне на програмно време за излъчване на рекламни клипове 

за Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.), Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

утвърждава представения проект на договор. 

8. Във връзка с предложение от Директора на Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта 

Интернешънъл за медийно партньорство на благотворителната кампания „И аз искам да 

посрещна слънцето“, която има за цел да помага на жени и момичета в образователното и 

професионалното им израстване и подпомагане на кризисните центрове за защита на жени 

и деца от трафик или насилие и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Директора на дирекция „Информация“, 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 за 

популяризиране на благотворителната инициатива, 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. 

 9. Във връзка с предложение от Председателя на Държавна агенция за закрила на 

детето с молба за популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111, 

която е безплатна с национално покритие и дава възможност за консултиране, 

информиране и помощ на деца 24 часа 7 дни в седмицата и становище от 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. 

10. Във връзка с писмо от Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ за излъчване на 

клип за популяризиране на приема на студенти в Академията през учебната 2020/2021 

година и становище от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет не дава съгласие за предоставяне 

на телевизионно време за излъчване на клип за популяризиране на кандидатстудентската 

кампания в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.  

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

комуникации“ с предложение за сключване на договор с „Офф Медия“ АД за медийно 

партньорство за популяризиране на телевизионната продукция на БНТ, реализиране на 

планираните маркетингови активности, свързани с предстоящи промени в програмната 

схема и обществено значими събития с участието на БНТ, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с „Офф Медия“ АД за 2020 година. 

12. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за сключване на договор с „МИТ ПРЕС“ ООД за медийно 

партньорство за популяризиране на телевизионната продукция на БНТ, реализиране на 

планираните маркетингови активности, свързани с предстоящи промени в програмната 

схема и обществено значими събития с участието на БНТ, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с „МИТ ПРЕС“ ООД за 2020 година. 

13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за сключване на договор с „ДИР.БГ“ АД за медийно 



 

партньорство за популяризиране на телевизионната продукция на БНТ, реализиране на 

планираните маркетингови активности, свързани с предстоящи промени в програмната 

схема и обществено значими събития с участието на БНТ, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с „ДИР.БГ“ АД за 2020 година. 

14. Във връзка с писмо от г-н Живко Тодоров и г-н Николай Димитров – 

изпълнителни директори на Българска банка за развитие с молба за удължаване срока на 

сключен договор за излъчване на клипове за популяризиране на информационната 

кампания за „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, 

малки и средни предприятия“ поради забавяне на процедурата по подписване на договори 

с банки-партньори и становище от и.д. Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет изменя 

решението си в протокол №27/04.06.2020 година, т.4, като дава съгласие за сключване на 

допълнително споразумение за промяна в периода на излъчване на имиджов клип за 

„Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни 

предприятия“. 

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

съдържание“ за удължаване срока за закупуване на външната продукция „Пътеки“,  

Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор № ДГ-

5698/05.10.2018 година с независимия продуцент „Фреш продакшън” ЕООД за закупуване 

на външната продукция „Пътеки“ до края на 2020 година. 

16. Във връзка с решение на УС, протокол №30/26.06.2020 година, т. 10 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” с предложение за 

промяна в условията за медийно партньорство на Международния филмов фестивал 

„София Филм Фест“ свързано с програмирането на прожекциите от програмата на 

фестивала и актуализиране на броя на излъчване на имиджовите клипове на БНТ, 

Управителният съвет дава съгласие за промяна в условията за медийно партньорство на  

Международния филмов фестивал „София филм фест“. 

17. Във връзка с докладна записка от отговорния редактор-чужди програми 

съгласувана от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ с предложение за 

сключване на договор с Чешката обществена телевизия за закупуване на права за 

излъчване на документални поредици и детски игрални програми и приказки, 

Управителният съвет връща предложението и възлага да бъдат проведени преговори с 

Чешката обществена телевизия за намаляване на предложената цена за лицензиране на 

права за излъчване на детски филми и приказки и документални поредици. 

 18. Във връзка със сключен договор № ДГ-1334/10.04.2020 година с предмет 

„Доставка и прилагане на препарати за дезинфекция на работните и офис помещенията, 

студията и прилежащите им пространства в сградите на БНТ в град София, сключен в 

съответствие с действащите в страната нормативни актове, отнасящи се до обявеното 

извънредно положение, извънредна епидемична обстановка и въведените във връзка с тях 

временни противоепидемични мерки по повод Ковид 19, на основание чл.13, ал. 1 от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 година и поради посочения законов текст по време 

на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна, разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки да не се прилагат при закупуване от възложителите на хигиенни 

материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства необходими 

за обезпечаване на противоепидемичните мерки, Управителният съвет обсъди записка от 

Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ и дава 

съгласие за продължаване срока на действие на сключен договор с „Виктория-В България“ 

ООД. 

19. Във връзка с допуснати технически грешки и с цел избягване дублирането на 

наименованията на структурните звена в дирекция „Новини и актуални предавания“ и 



 

докладна записка от Директора на дирекция „Информация“, Управителният съвет изменя 

свое решение в протокол №30/26.06.2020 година, т.19 

20. Във връзка с изтичане на 14.07.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Жанета Иванова Дядовска-Соколова на длъжност 

Началник на отдел, отдел „Маркетинг и стратегическо развитие“ в дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ и предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

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 й договор да не бъде прекратен в 

изпитателния срок и да продължи действие до 14.01.2021 година. 

21. Във връзка с изтичане на 13.07.2020 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Миладин Иванов Гергов на длъжност Главен 

продуцент в продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и 

предложение от Генералния директор на БНТ, 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 и да продължи действие 

до 13.01.2021 година. 

22.1. Във връзка с изтичане на 31.07.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Мариела Христова Драголова на длъжност Директор на дирекция 

„Информация“ 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. 

22.2. Във връзка с решение на УС, протокол №30/26.06.2020 година, т.19 за 

създаване на дирекция „Новини и актуални предавания“ и предложение от Генералния 

директор на БНТ и Директора на дирекция „Информация“ за назначаване на служители на 

ръководни длъжности в новосъздадената дирекция, Управителният съвет на основание чл. 

62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ и списъка на ръководните длъжности 

утвърждава кадрово назначаване на следните служители: 

- Мариела Христова Драголова на длъжност Директор на дирекция „Новини и 

актуални предавания“; 

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

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

-  Добрина Михайлова Чешмеджиева временно изпълняващ длъжността Заместник-

директор - програмно развитие, анализи, управление на специални проекти” в дирекция 

„Новини и актуални предавания“; 

- Орлин Ненчев Стоименов временно изпълняващ длъжността Главен мениджър на 

направление „Реализация” в дирекция „Новини и актуални предавания“. 

23. Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ за 

следващото заседание на УС да внесе отчет за извършената работа от служителите – 

Ирина Иванчева-Дебс и Никола Копаров, които са натоварени с дейностите по изпълнение 

и управление на проектни предложения в дирекция „Икономическа“. 

 


