
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседание проведено на 20.02.2018 година 

 

 

 

1. Във връзка с решение на УС, протокол №03/24.01.2018 година, т.7 и докладна 

записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет обсъди протокол №7/08.02.2018 

година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема бюджет за реализация на 

телевизионен музикален филм с работно заглавие „Българският възрожденски дух“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Програма БНТ1“. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол №34/03.08.2017 година, т.10 за одобрение 

копродуцентско участие на БНТ, съгласно чл. 18, ал. 4 от Правилника за реда и условията 

на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, в реализация на международния 

документален филмов проект „Окупация 1968” – 5 филма с времетраене по 26 минути, за 

отбелязване на 50-годишнината от събитията в Чехословакия през 1968 година, 

копродукция на България, Полша, Унгария, Словакия и Чехия, режисьори: Стефан 

Командарев-България, Евдокия Москвина-Русия, Линда Домбровски-Унгария, Магдалена 

Симков-Полша и Мари Елиза Шайт-Германия, продуцент от българска страна филмова 

компания „Агитпроп” ООД – Мартичка Божилова, Управителният съвет обсъди протокол 

№8/08.02.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема общ 

бюджет за реализация на международния документален филмов проект.  

3. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет 

обсъди протокол №9 от 08.02.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство 

и приема бюджетните разходи за производство на филмовите проекти за месец март 2018 

година от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Информация“. 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №62/13.12.2018 година, т.6, подточка 10 и 

докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет обсъди протокол №10 

от 08.02.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство за разглеждане на 

маркетингов бюджет на телевизионния игрален сериал „Денят на бащата“, 6 серии по 54 

минути, продуцент БНТ и изпълнителен продуцент „Агитпроп“ ООД с представител 

Мартичка Божилова и не одобрява представения маркетингов бюджет. Възлага на 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да предложи реалистичен 

маркетингов план за промоция на сериала, който да бъде реализиран с вътрешен ресурс и 

без ефективни разходи за сметка на БНТ. 

5. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за промяна в 

програмната схема на „БНТ1“, Управителният съвет приема предложението и дава 

съгласие вътрешните предавания „Милион и две усмивки“ и „Бърколино“ да спрат 

производство от 25.02.2018 година и излъчване от 24.03.2018 година. На тяхно място в 

програмната схема на „БНТ1“ се позиционира за излъчване повторение на епизоди от 

детската филмова програма. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Инициативен комитет за честване 

на 140 години от Руско-турската Освободителна война и от Министерство на културата и 

становище от Програмния директор, 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 „Маркетинг и 

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



 

стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Тържествен концерт, който ще се състои на 2 март 2018 година в Народен театър „Иван 

Вазов“. 

 7. Във връзка с предложение от Българска федерация Канадска борба за излъчване 

на Европейското първенство по канадска борба, което ще се проведе от 26 май до 3 юни 

2018 година и Световно първенство по канадска борба, което ще се проведе на 20 и 21 

октомври 2018 година в Анталия, Турция и становище от Програмния директор, 

Директора на дирекция „Информация“, 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 „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет не приема предложението за заснемане и излъчване на 

посочените събития. Одобрява при програмна възможност, Европейското първенство по 

канадска борба да бъде репортажно отразено в информационните емисии. 

8. Във връзка с писмо от Изпълнителния директор на Национален дворец на 

културата – Конгресен център София ЕАД и докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство за популяризиране на събития, кампании и проекти през 2018 

година. 

 9. Във връзка с предложение от „Еспресо Медия“ ЕООД за медийно партньорство 

на образователния проект „Работилница за репортери“ под надслов „Родова памет“, който 

се провежда в периода от 12 февруари до 27 април 2018 година и становище от Директора 

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

на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет след като обсъди внесените 

документи не дава съгласие за медийно партньорство. При програмна необходимост 

събитието да бъде отразено репортажно в предавания по програма „БНТ2“. 

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

комуникации“ с предложение за сключване на договор с Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за предоставяне на програмно време за 

излъчване на клипове, рубрики и информационни материали за целите на Оперативна 

програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 година“, 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 между БНТ и Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията за предоставяне на програмно 

време за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014 – 2020 година“. 

 11. Във връзка с решение на УС, протокол №63/20.12.2017 година, т.23 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Информация“ за разглеждане на нова концепция за 

реализация на филмите от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Информация“, Управителният съвет взе следните решения: 

 Приема представената концепция за реализация на поредицата „В кадър“. 

 Одобрява представения проект за реализация на поредицата „Западни Балкани“  

(шест филма по 27 минути) в рамките на рубриката „В кадър“. 

 Възлага на Директора на дирекция „Информация“ да внесе в Бюджетната комисия 

по филмопроизводство, прогнозните бюджети и досиетата на филмите от поредицата 

„Западни Балкани“. 

 



 

 Управителният съвет препоръчва да бъде предоставена възможност, регионалните 

телевизионни центрове един път месечно да реализират филми от рубриката „В кадър“. 

12. Във връзка с писмо от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД за сключване на договор 

за управление на канал „Под прикритие“ в интернет платформата You tube 

(www.youtube.com) и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за проведени преговори за регламентиране на условията, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на тристранен договор между БНТ, „Силвърнойз“ ООД 

и „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД за разпространение на сериала „Под прикритие“ от 

първи до пети сезон в интернет платформата You tube. 

13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” за необходимостта от пипълметрични 

данни за телевизионната аудитория и данни от рекламен и програмен мониторинг  и 

предложение за провеждане на процедурата с предмет: „Доставка на данни за 

телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна програма и реклама и инсталация 

и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни“ за избор на изпълнител, 

Управителният съвет отлага разглеждането, като изисква от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ да внесе допълнителна информация за изпълнението на 

действащия договор с дружество „ГАРБ АУДИЕНС МЕЖЪРМЕНТ БЪЛГАРИЯ” АД. 

Заданието за провеждане на обществената поръчка да бъде съгласувано с Програмния 

директор на БНТ. 

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: "Вътрешно почистване на сградите, 

предоставени за управление на БНТ, както следва: 1. Почистване на сгради в град София; 

2. Почистване на сграда на РТВЦ в град Пловдив; 3. Почистване на сграда на РТВЦ в град 

Русе; 4. Почистване на сграда на РТВЦ в град Благоевград; 5. Почистване на сграда на 

РТВЦ в град Варна" за избор на изпълнител, Управителният съвет отлага разглеждането, 

като изисква от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ в срок до 2.03.2018 година 

да внесе допълнителна информация за изпълнението на действащия договор, с приложени 

копия от протоколите за изпълнение на дейностите. 

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ в 

срок до 2.03.2018 година да внесе и предложение с финансов разчет за създаване на 

структурно на звено в БНТ за хигиенизиране и почистване на сградите на БНТ по ПМС № 

66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните 

организации. 

15. Решението по точката не е публично. 

16. Решението по точката не е публично. 

 17. Във връзка с решение на УС, протокол №52/07.11.2018 година, т.14 за създаване 

на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Административна“ за приемане на 

длъжностни характеристики за длъжностите в дирекцията, 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 длъжности в дирекцията. 

18. Във връзка с изтичане на 05.03.2018 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Денка Желязкова Кутина на длъжност Началник на отдел, отдел „Управление 

на човешките ресурси“ и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“, 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 взе решение да не се продължава 

трудовия договор на Денка Желязкова Кутина. 
 

http://www.youtube.com/


 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Денка Кутина на длъжност 

Началник на отдел и с цел осигуряване на оперативното ръководство на дейността на 

отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет определя за временно 

изпълняващ длъжността Началник на отдел „Управление на човешките ресурси“ в 

дирекция „Административна“ Анелия Иванова Варадинова, считано от 05.03.2018 година 

до назначаване на титуляр на длъжността. 

 19. Във връзка с предложение от Ръководителя на РТВЦ Варна, съгласувано от 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ за промяна в длъжностното щатно 

разписание, с цел обезпечаване заснемането на репортажи за новинарските емисии и 

становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директор на дирекция 

„Административна“, 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 РТВЦ 

Варна, считано от 01.03.2018 година. 

20. Във връзка с решение на УС, протокол №07/13.02.2018 година, т.14 и докладна 

записка от Програмния директор за необходимостта от включване на допълнителни 

позиции в конкурса за подбор на нови предавания, създадени от независими български 

продуценти, Управителният съвет на основание чл. 6, ал. 1 от Правилата за включване в 

програмите на БНТ на предавания, създадени от независими български продуценти и за 

участието й в съвместни продукции, дава съгласие да бъдат включени следните 

допълнителни позиции в конкурса за подбор на нови предавания, създадени от независими 

български продуценти: 

1.1. Позиция - седмично предаване за съвременно световно и българско кино: 

o жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска, развлекателна 

телевизионна продукция, целева телевизионна аудитория – обща; 

o модул – 54 минути ефирно време; 

o програмна позиция “БНТ 1”, първо излъчване – седмично, в четвъртък, 

часови пояс от 22:00 часа до 23:00 часа.  

1.2. Позиция - седмично предаване за архитектура, дизайн и мода:  

o жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска телевизионна 

продукция, целева телевизионна аудитория – обща; 

o модул – 54 минути ефирно време; 

o програмна позиция “БНТ 1” или „БНТ2“, първо излъчване – седмично, в 

събота, часови пояс от 19:00 часа до 20:00 часа. 

21.1. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ да изготви и предостави отчет за извършената дейност на отдел „Връзки с 

обществеността“ за периода от месец декември 2017 година до месец февруари 2018 

година. 

21.2. Решението по точката не е публично. 

 21.3. Управителният съвет след като изслуша мотивите на Директора на дирекция 

„Информация“ дава съгласие предаването „Светът по скалата на Брюксел“ да не се 

реализира и да отпадне от програмната схема на „БНТ1“. 

 

 

 

 

 
 

 


