
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 25 

от заседание проведено на 02.05.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Дирекция „Връзки с 

обществеността“ към Министерство на отбраната на Република България и становища 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 

„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 по 

случай Деня на храбростта и празника на Българската армия, който ще се проведе на 3 май 

2018 година в зала 1 на НДК. 

2. Решението по точката не е публично. 

3. Решението по точката не е публично. 

4. Решението по точката не е публично. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Програмния директор и Директора 

на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и утвърждава условия и тарифа за телевизионно 

отразяване на Световно първенство по футбол 2018 година от не-лицензирани тв 

оператори на територията на България. 

 6. Във връзка с решение на УС, протокол №06/17.02.2018 година, т.5 за 

придобиване на права за излъчване на европейски първенства, които ще се проведат в 

Берлин и Глазгоу през 2018 година и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен 

клип и отстъпки за рекламодатели при излъчване на състезанията. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №20/03.04.2018 година, т. 14.1 за 

продължаване на кампанията „Пътуващо лятно кино с БНТ“ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява 

пакети за рекламодатели за подпомагане и осигуряване на финансиране за реализацията на 

проекта. 

 8. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна с предложение за 

сключване на договор с Община Варна за отразяване на младежки, културни, спортни и 

обществени прояви, които ще се проведат през 2018 година, както и изработка и излъчване 

на рекламни клипове, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор между 

БНТ и Община Варна и упълномощава Ръководителя на РТВЦ Варна да подпише 

договора. 

 9. Във връзка с предложения от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

промяна в длъжностното щатно разписание, в съответствие с производствената 

необходимост и осигуряване на кадрови ресурс за обслужване на техническите 

съоръжения 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 „Техника и технологии“, считано 

от 15.05.2018 година. 



 

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

стопанска“ по решение на УС, протокол №22/18.04.2018 година, т.1, Управителният съвет 

приема за сведение предоставения сравнителен анализ. 

11.1. Във връзка с изтичане на 03.06.2018 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Надя Пенева Костова на длъжност Програмен 

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 за продължаване на 

трудовия й договор до изтичане на едногодишния срок. 

11.2. Във връзка с доброто представяне на Севда Гайдарова като временно 

изпълняващ длъжността Началник на отдел „Международни 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 дава съгласие за назначаване на титуляр на длъжността Началник на отдел, отдел 

„Международни комуникации“ в дирекция „Маркетинг и комуникации“ на Севда 

Георгиева Гайдарова-Димитрова на безсрочен трудов договор. 

12. Във връзка с решение на УС, протокол №21/12.04.2018 година, т.13 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за промяна в периода на 

предоставената награда на едно от спечелилите деца в кампанията на БНТ „Прозорец към 

Родината“ - почивка на семейството (4-членно) в Почивната станция на БНТ в град Китен, 

Управителният съвет дава съгласие за промяна на периода. 

13. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и 

становище от Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и 

съгласно чл. 7, ал. 3, т.12 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава 

съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на програмно време за заснемане и 

излъчване на обръщение на проф. д-р Недим Генджев – председател на Висшия духовен 

съвет на Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание на 15 май 2018 година, след 

емисията новини на майчин език по програма „БНТ1”.  

14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и приема средна месечна брутна работна заплата на едно лице, в 

съответствие с утвърдената численост на персонала, считано от 01.05.2018 година, по 

поделения и общо за персонала. 

15.1. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“, Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ да изготвят съвместна справка за взаимоотношенията на БНТ с Българската 

федерация по волейбол за периода 2016 – 2017 година, както и информация за 

предстоящите спортни събития през 2018 и 2019 година, за които федерацията притежава 

права.  

 15.2. Във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в решение на УС, 

протокол №24/26.04.2018 година, т.17, Управителният съвет променя своето решение и 

дава съгласие сумата за участие на БНТ в Проект за измерване на броя на абонатите на 

платформените оператори за разпространение на платено телевизионно съдържание, 

организирано от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори и 

Сдружение ТеРаПро да се счита без включен ДДС.  

16. Във връзка с предложение от Министерство на образованието и науката за 

партньорство на инициативата „Розите на България“, която ще се проведе на 11 май 2018 

година в българските училища в 25 държави по света и становище от 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 и с оглед, че събитието е от обществено значение, дава съгласие за излъчване на клип 

за популяризиране на инициативата „Розите на България“, 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. 

 


