
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 05 

от заседание проведено на 29.01.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №22 от 23.01.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява да бъдат актуализирани утвърдените 

бюджетните разходи за реализация на детския телевизионен сериал „Румбата, аз и 

Роналдо“  със средства по сключени договори за материално подпомагане (бартери). 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Спорт“ и одобрява следните промени в програмна схема на „БНТ3“, считано от 3 

февруари 2020 година: 

От програмната схема на „БНТ3“ отпадат следните предавания: 

 „Арена волейбол“ – времетраене 30 минути, с програмна позиция за излъчване 

във вторник от 21:30 часа; 

 „Арена футбол“ – времетраене 30 минути, с програмна позиция за излъчване в 

петък от 21:30 часа. 

            В програмата схема на мястото на отпадналите предавания се позиционират 

следните предавания: 

 Магазинни програми от пакета на Sunset&Vine – „Най-бързия геймър в света“, с 

излъчване във вторник от 21:30 часа; 

 The Grid – предаване за автомобилни спортове, с излъчване в петък от 21:30 часа. 

 „БНТ Ретро спорт“ - с програмна позиция за излъчване в неделя от 11:00 часа; 

 „Пътят към УЕФА Евро 2020“ - с програмна позиция за излъчване в неделя от 

19:30 часа. 

3. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“ с информация, относно проведени преговори с фирма „Infront Sports“ за 

намаляване на техническите разходи за излъчване на състезанията по ски и сноуборд за 

сезони 2010-2020 година и 2020-2021 година и становище от Директора на дирекция 

„Икономическа“, Управителният съвет приема направеното намаление на разходите за 

заплащане на сателитни трасета към „Infront Sports“, свързани с излъчването на 

състезанията по ски и сноуборд по договор ДГ-6197/20.11.2018год. с БФСки/БГ СКИ ПУЛ 

и възлага на г-жа Василена Матакиева да проведе преговори с Българска ски федерация за 

поемане от тяхна страна на част от техническите разходи за излъчване на състезанията по 

ски и сноуборд за сезони 2010-2020 година и 2020-2021 година. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Асоциация на 

родители на деца с епилепсия“ за медийно партньорство на кампанията „Равни шансове за 

подкрепа на деца и лица с епилепсия и техните семейства“ и становище от и.д.Директора 

на дирекция „Програма „БНТ1“, Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации” 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 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. 

5.  Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „БИМА – Балканска 

асоциация за интернет медии“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”,  Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция 

„Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно 



 

партньорство на Благотворителен бал на строителите и архитектите за набиране на 

средства за частичен ремонт на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №57/03.12.2019 година, т.4 за принципно 

съгласие за участие на БНТ в проекта на ЕСРТ на тема за игралните новели „Кажи ми една 

тайна“ през 2020 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие да бъде заплатена таксата за участие на 

БНТ в проекта и възлага на и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе за 

разглеждане в Бюджетната комисия по филмопроизводство разходите за реализация на 

филма, с които БНТ ще участва в проекта на ЕСРТ. 

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и одобрява цени и пакети при излъчване на баражите за 

ЕВРО 2020, промяна в условията за продажба на търговски съобщения при излъчване на 

срещите от ЕВРО 2020 и конкретизиране на текстовете при описание на предоставените 

отстъпки в Търговската политика на БНТ за 2020 година. 

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

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

предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец декември 2019 година. 

 9. Във връзка с постъпило писмо от „Про Синема Продакшън“ АД  и докладна 

записка от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за актуализиране срока на 

доставка и предаване на подвижна телевизионна станция по сключен договор № ДГ-

1465/18.03.2019 година между БНТ и „Про Синема Продакшън“ АД след проведена 

процедура по ЗОП, Управителният съвет обсъди предложението и дава съгласие 

определеният срок в чл. 3, ал. 1 от договор № ДГ-1465/18.03.2019 година да бъде променен 

от 300 (триста) на 480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни за доставка на нова 

необорудвана подвижна телевизионна станция. 

10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Мултимедия“ с 

предложение за промяна в ценовата тарифа за продажба на рекламни форми в интернет 

сайтовете на БНТ, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Мултимедия“ 

да внесе допълнително съпоставим анализ на цените за интернет реклама на българския 

пазар спрямо предложените цени за сайтовете на БНТ. 

11. Във връзка с прекратяване на едногодишния трудов договор на Станислав 

Александров Пенович на длъжност Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и 

докладна записка от и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ за 

промяна в правното основание на сключен трудов договор на служител на ръководна 

длъжност, 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 сключването на допълнително 

споразумение с Орлин Викторов Джелепов, редактор в продуцентски център „Актуални 

програми“, дирекция „Информация“ за временно изпълняващ длъжността Директор на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ до назначаване на титуляр на длъжността, считано 

от 11.02.2020 година..  

12. Във връзка с предприемане на мерки за оптимизация в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ, Управителният съвет възлага на Генералния 

директор да издаде заповед до директорите и ръководителите на основни структурни звена 

за изготвяне на справки по структурни звена за реалната натовареност и трудовите 

ангажименти на служителите в БНТ през месец януари 2020 година. 

 


