
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание проведено на 20.06.2019 година 

 

 

 

1. Във връзка с предложение от Сдружение „Спринт Продакшън” за заснемане и 

излъчване на Международния фестивал за поп и рок музика София 2019 година, който ще 

се състои на 18.09.2019 година в зала 1 на НДК и становище от Програмния директор, 

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

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

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“,  

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет 

възлага на и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да изиска от организатора да 

представи конкретна програма и участници в Конкурса за нова българска песен и в Гала 

вечер и награждаване на лауреатите от Международния фестивал за поп и рок музика 

София 2019 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Община Варна и становище от 

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

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

с оглед взето решение за сключване на договор с Община Варна за целево финансиране на 

заснемането и излъчването на 13 броя концерти от ММФ „Варненско лято“ дава съгласие 

за медийно партньорство. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Български културен институт в Рим 

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

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

дирекция „Правна“ и Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство 

„Студия „Екран“, и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство 

на дванадесетото издание на „Празник на българското кино в Рим“. 

4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“ по предложение на Ръководителя на РТВЦ Пловдив за производство и излъчване 

на оригинални издания на предаването „Арт стрийм“ на РТВЦ Пловдив по време на 

лятната програмна схема на „БНТ2“, с оглед пълноценно отразяване на всички събития, 

включени в програмата на проекта Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 

година, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението, като възлага на 

и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ да проведе преговори с Изпълнителния 

директор на Фондация „Пловдив 2019“ за поемане от тяхна страна разходите за 

реализация на оригиналните издания на предаването „Арт стрийм“. 

5. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за възстановяване на 

излъчването на Сутрешен блок в пълното му времетраене и начален час, считано от 9 

септември 2019 година, Управителният съвет приема Сутрешния блок от 9 септември 2019 

година да бъде с начален час на излъчване в 06:00 часа и с времетраене от 147 минути. 

 6. Във връзка с докладна записка от Програмния директор и Директора на дирекция 

„Информация“, Управителният съвет с оглед изложеното становище от дирекция 

„Информация“, че предоставеният продукт от APTN се припокрива с новинарското 

съдържание предоставено от агенция „Ройтерс“, дава съгласие да бъде прекратен 

договорът с новинарската агенция APTN. 



 

7. Във връзка с промяна в одобрената лятна програмна схема на „БНТ1“ и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от 

Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава промяна в Тарифа за 

продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на предаванията в програма 

„БНТ1“, част от Търговската политика на БНТ за 2019 година. 

8. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна” и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, относно приключила обществена поръчка с предмет „Избор на 

оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ” и 

решение №РД-10-233/21.05.2019 година на Генерален директор за избор на изпълнител, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с фирма 

„Содексо Пасс България“ ЕООД. 

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

от Директора на дирекция „Икономическа“ за необходимостта от обезпечаване на 

въвеждането (регистрацията) в единната деловодна система на сключваните от БНТ 

типови договори с членове на реализаторски екипи за производство на собствена 

продукция, 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 съглрасие за промяна в Допълнителното щатното разписание на 

длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 01.07.2019 година. 

 10.1. Във връзка с изтичане на 02.07.2019 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Борис Любомиров Ненчев на длъжност Заместник-началник на отдел, отдел 

„Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“ и предложение от Директора на 

дирекция „Икономическа“, Управителният съвет с оглед предстоящият избор на нов 

Генерален директор на БНТ и принципната необходимост той да има възможността сам да 

подбере служителите с ръководни функции, с които да реализира своята концепция, 

залегнала в договора за управление на медията, и 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, не дава съгласие за 

продължаване на трудовия договор на Борис Любомиров Ненчев на длъжност Заместник-

началник на отдел, отдел „Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“. 

Управителният съвет дава съгласие Борис Любомиров Ненчев да бъде преназначен 

на длъжност Експерт в отдел „Бюджет и методология“, дирекция „Икономическа“ за срок 

от 1 (една) година, считано от 2 юли 2019 година. 

10.2. Във връзка с изтичане на 01.07.2019 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Явор Симеонов Симов на длъжност Началник на отдел „Обществени поръчки“ 

в дирекция „Правна“ и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният 

съвет с оглед предстоящият избор на нов Генерален директор на БНТ и принципната 

необходимост той да има възможността сам да подбере служителите с ръководни 

функции, с които да реализира своята концепция, залегнала в договора за управление на 

медията, и 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, не дава съгласие за продължаване на трудовия договор на 

Явор Симеонов Симов на длъжност Началник на отдел „Обществени поръчки“ в дирекция 

„Правна“. 

Управителният съвет дава съгласие Явор Симеонов Симов да бъде преназначен на 

длъжност Експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ за срок от 1 (една) 

година, считано от 1 юли 2019 година. 

10.3. Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Татяна Велинова на 

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



 

дейността на отдел „Секретариат на УС“, Управителният съвет определя за временно 

изпълняващ длъжността Началник на отдел „Секретариат на УС“ – Христина Стоянова 

Маркова, считано от 20.06.2019 година до назначаване на титуляр на длъжността. 

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

комуникации“ за проведени преговори с ФИБА за поемане на минимални задължения за 

излъчване на Световното първенство по баскетбол, което ще се проведе от 31 август до 15 

септември 2019 година в Китай, Управителният съвет одобрява БНТ да излъчи само два 

полуфинала и финала от Световното първенство по баскетбол. 

 12. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 

с предложение за организиране на еднократна прожекция на филма „Ага“ на лятната сцена 

в Борисовата градина, като продължение на проекта „Пътуващо лятно кино с БНТ“, който 

има за цел да подкрепя българското кино и възстановяване на летните кина в България, 

Управителния съвет дава съгласие да бъде организирана еднократна публична прожекция 

на 16 юли 2019 година на филма „Ага“ на режисьора Милко Лазаров, копродукция с БНТ. 

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ за потвърдените рекламни приходи към 20.06.2019 година, 

които да покрият ефективните разходи на БНТ за отразяване на Олимпийския 

квалификационен турнир за мъже по волейбол, който ще се проведе от 9 до 11 август 2019 

година в град Варна и отлага вземането на решение за сключване на договор с Българска 

федерация по волейбол за заснемане и излъчване на Олимпийския квалификационен 

турнир за мъже по волейбол за следващото заседание на УС. 

 


