
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 06 

от заседание проведено на 07.02.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация – водна топка 

и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, Директора 

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

Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ3”, Главния координатор 

на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, 

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

и Директора на дирекция ”Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор, за 

заснемане и излъчване на финала за Купата на България по водна топка – мъже, който ще 

се проведе на 17.03.2019 година и финала на държавното първенство по водна топка за 

мъже, който ще се проведе на 21.04.2019 година в „Парк Арена“, град Бургас. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ 

HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ3“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, 

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

„Правна”, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по 

безжичен път на готов концерт от Първите годишни награди „БНР Топ 20“. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ 

HD”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ3“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

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

„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

празничен концерт на Гвардейския представителен духов оркестър, който ще се проведе 

на 27.02.2019 година в зала „България“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера - Пловдив и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Ръководителя на РТВЦ 

Пловдив, и дава съгласие за сключване на договор за годишно медийно партньорство за 

сезон 2019/2020 година. 

5. Управителният съвет след като се запозна с предоставения доклад на Съвета за 

електронни медии относно изпълнение на условията в издадената Индивидуална лицензия 

ЛРР-01-3-005-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БНТ1“, 

взе следните решения: 

5.1. Възлага на Програмния директор съвместно с Директора на дирекция „Правна“ 

да подготвят писмо до Съвета за електронни медии с искане да бъде намалена 

програмната характеристика за излъчване на детски и младежки предавания – не по-малко 

от 6 на сто от седмичното програмно време. 



 

5.2. Възлага на ПЦ „Актуални предавания“ съвместно с отдел „Връзки с 

обществеността“ да организират дискусия за разследващата журналистика с 

представители на Обществения съвет, СЕМ и съсловни организации, като на нея да се 

обсъдят новите тенденции, журналистическите предизвикателства, правната рамка и опита 

на европейските обществени телевизии в сферата на разследващата журналистика. 

6. Във връзка с писмо от „Ред Карпет“ ЕООД с молба за допълнителна рекламна 

кампания за популяризиране на киноразпространението на игралния филм „Ага“, срещу 

увеличаване на дяловото участие на БНТ и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, дава съгласие за 

предоставяне на програмно време за излъчване на 100 (сто) рекламни клипа с времетраене 

по 30 секунди в програмите на БНТ за промотиране на киноразпространението на 

игралния филм „Ага“. Срещу предоставеното програмно време за популяризиране на 

киноразпространението на игралния филм „Ага“, да бъде увеличено дяловото участие на 

БНТ в реализацията на филмовия проект от 9,33% на 11,87% за сметка на дяловото 

участие на копродуцента „Ред Карпет“ ЕООД. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Във връзка с Решение на Генералния директор № ОП-57#5/21.12.2018 година за 

прекратяване на обществена поръчка чрез публично състезание и докладна записка от 

Директора на дирекция „Икономическа“, Директора на дирекция „Правна“ и Началника на 

отдел „Обществени поръчки“ за необходимостта от доставка на канцеларски материали за 

нуждите на БНТ и предложение за провеждане на обществена поръчка чрез пряко 

договаряне, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане 

и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки дава съгласие за пряко договаряне с фирма „Канцеларски“ ООД за 

доставка на канцеларски материали за нуждите на БНТ и утвърждава представения проект 

на документация за провеждане на обществената поръчка.  

9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Началника 

на отдел „Обществени поръчки“ с информация за изчерпване на сумата по договор № ОП-

2647/18.03.2016 година за доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по 

свободно договорени цени за нуждите на БНТ и предложение за сключване на 

допълнително споразумение към договора, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, 

т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 116, 

ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

сключване на допълнително споразумение с „Мост Енерджи“ АД към договор № ОП-

2647/18.03.2016 година. 

Управителният съвет възлага на Генералния директор да определи работна група, 

която да проведе преговори с „Мост Енерджи“ АД за договаряне на цената за доставка на 

електроенергия, на база конкретното потребление за дневна и нощна часова зона. 

 10. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ 

и докладна записка от Директора на дирекция "Правна", Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника 

за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, одобрява Почивен 

дом Китен и Творчески дом на БНТ Пампорово да преминат структурно на пряко 

подчинение на Директора на дирекция „Икономическа“.  

 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 длъжностни характеристики за длъжността Управител на Почивен дом 

Китен и Управител на Творчески дом Пампорово. 



 

 11.1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 

промяна в длъжностното щатно и становище от Директора на дирекция "Правна", 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Вътрешен одит“, 

считано от 15.02.2019 година. 

 11.2. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа“ и 

становище от Директора на дирекция "Правна", Управителният съвет на основание чл. 62, 

т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Икономическа“, считано от 15.02.2019 година. 

 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 длъжностна характеристика за длъжността Експерт в отдел „Бюджет и 

методология“, дирекция „Икономическа“. 

12. Във връзка с предложение на Програмния директор, 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, дава съгласие да бъде продължен трудовия договор на Агнеса Ангелова Василева-

Кънчева на длъжност Главен координатор в Координационен център за срок от 3 (три) 

месеца, считано от 1 март 2019 година. 

13. Във връзка с 60-тата годишнина от създаването на Българската национална 

телевизия, Управителният съвет възлага на Антон Андонов, Член на УС, Надя Костова, 

Програмен директор, Уляна Пръмова, Директор на дирекция „Информация“, Емил 

Кошлуков, Директор на дирекция „Програма БНТ1“ и Станислав Пенович, Директор на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ в срок до 1 март 2019 година да разработят и 

представят план за отбелязване на годишнината на медията. 

 


