
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседание проведено на 01.03.2017 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и утвърждава бюджетна прогноза на БНТ за периода 2018 – 2020 

година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №6 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приемане на отчета за месец януари 2017 година на излъчения филм 

от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Съюза на артистите в България и 

становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор 

за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на Националните наградите „Икар“ 

за постижения в областта на сценичните изкуства на 27.03.2017 година в Шапитото на 

цирк „Балкански“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Детско-юношески танцов ансамбъл 

„Пламъче“ и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя 

на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и 

„БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на 

дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция 

„Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване 

на договор за заснемане и излъчване на юбилеен концерт „10 години ансамбъл „Пламъче“, 

който ще се проведе на 04.03.2017 година в зала 1 на НДК. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от КНСБ и Благотворителен фонд 

„Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ 

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

програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, 

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

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на ХVII детски етнофестивал 

„Децата на Балканите – с духовност в Европа”, който ще се проведе от 31 май до 1 юни 

2017 година в Минерални бани, Хасковска област. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „България на длан“ и 

становище от Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава 

съгласие за излъчване на клип за популяризиране на DMS номер 17 777 за набиране на 

дарителски SMS в подкрепа на проекта „България на длан – макети на открито“, съгласно 

разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа 

търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №04/27.01.2017 

година, т.5, относно сключване на споразумение за партньорство с Национален дворец на 



 

културата – Конгресен център София ЕАД за популяризиране на събития, кампании и 

проекти през 2017 година. 

 8. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, 

приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и 

изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец януари 2017 година. 

9. Във връзка с писмо от г-жа Яна Костова - изкуствовед с молба за предоставяне на 

права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ 

по време на организирана изложба на баща й – Венцеслав Костов в галерия Credo Bonum и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на 

документалния филм „Пластични откровения“, произведен през 1979 година с 

времетраене 14,00 минути и автори: сценарист – Правда Кирова, режисьор – Галина 

Краева и оператор – Светла Ганева. Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва 

да получи съгласието на носителите на авторски права на филма за целите на публичната 

прожекция. 

 10.1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“, Управителният съвет на основание чл.62, т.12 от Закона за радиото и 

телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

одобрява длъжностна характеристика за длъжността „технически изпълнител“ в дирекция 

„Финансово-стопанска“, съгласно Допълнителното щатно разписание по ПМС №66/1996 

година. 

 10.2. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, Управителният съвет на основание чл.62, т.12 от Закона за радиото и 

телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

одобрява длъжностна характеристика за длъжността „технически организатор“ в дирекция 

„ТВ производство“, съгласно Допълнителното щатно разписание по ПМС №66/1996 

година. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ и и.д.Директор на дирекция „Административна“ и подадена лична молба от 

Мариана Неделчева Коева за прекратяване на трудовия й договор по взаимно съгласие, 

Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията, чл.7, 

ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно списъка на 

ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на трудовия договор на 

Мариана Неделчева Коева, на длъжност „началник на отдел”,  отдел „Управление на 

човешките ресурси“ в дирекция „Административна“, съгласно чл.325, т.1 от Кодекса на 

труда, считано от 6 март 2017 година. 

Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директор на дирекция „Административна“ и на основание 

чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията, във 

връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на 

ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Денка Желязкова Кутина да бъде назначена 

на длъжността „началник на отдел”, отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция 

„Административна“, считано от 6 март 2017 година. 

13. Управителният съвет обсъди доклад от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, относно необходимостта от осигуряване на хранителни продукти, алкохолни и 

безалкохолни напитки за почивните бази на БНТ и на основание чл.7, ал.2, т.4 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за 

провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в БНТ и чл.18, ал.1, т.12 от 

Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за 



 

творческия и почивен дом на БНТ“ с четири обособени позиции: обособена позиция №1 – 

„Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, обособена позиция №2 - 

„Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ – Китен“, обособена 

позиция №3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ – Пампорово“, обособена 

позиция №4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ – 

Пампорово“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

14. Управителният съвет обсъди докладни записки от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Главния продуцент на ПЦ „Външна телевизионна продукция“, 

протокол на Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ и обяснение от Мира 

Добрева – автор и водещ на предаването „Отблизо с Мира“ по повод постъпило писмо от 

Съвета за електронни медии относно жалба срещу излъчения репортаж в предаването на 

19.02.2017 година предизвикал остра обществена и медийна реакция с показването на 

младеж татуиран с образи на герои и свастики и приема предложението на Продуцентския 

съвет на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да бъде 

наложена финансова санкция на копродуцента „Миралор“ ЕООД. Да бъдат наложени 

наказания на отговорните лица в БНТ за неупражнения контрол при излъчване на 

предаването. 

 

 


