
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от заседание проведено на 16.08.2019 година 

 

 

 

1. Във връзка с протокол №01/12.08.2019 година на Програмния съвет на БНТ и 

докладна записка от и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“ с 

предложение за приемане на есенна програмна схема на „БНТ1“, Управителният съвет 

одобрява програмна схема на „БНТ1“, считано от 9 септември 2019 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Бранд Медия България“ ЕООД и 

становище от 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”, и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по връчване 

на наградите „Кмет на годината 2019“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация лека атлетика 

и становище от Директора на дирекция „Спорт“, 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”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Балканско първенство по лека атлетика, което ще се проведе на 2 и 3 септември 2019 

година в град Правец. 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №37//30.07.2019 година, т.1 и докладна 

записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

„Екран“ с информация за изпълнение на финансовите параметри по утвърдения бюджет за 

реализация на игралния телевизионен сериал „Денят на бащата“ – 6 епизода по 54 минути, 

Управителният съвет след като обсъди представената допълнителна инфирмация в 

докладната записка, протокола от заседание на Комисия за оценка на готовите филми, 

проведено на 13.03.2018 година, протокола удостоверяващ окончателния вариант на 

сериала, протокола от предаване на филмовия проект в телевизионния фонд на БНТ и 

справка за постигнатите рейтинги при излъчване на сериала в съответните таргет групи, и 

в съответствие с чл. 91 от Правилника за реда и условията на продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ дава съгласие за приключване на игралния телевизионен 

сериал „Денят на бащата“ – 6 епизода по 54 минути и изпълнителен продуцент 

„Агитпроп“ ООД с представител Мартичка Божилова и определя „извънредна категория” 

на филма като художествен продукт.  

5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за 

реализиране на икономическо предаване с работно заглавие „Вашите пари“ с автор и 

водещ Марио Гаврилов, Управителният съвет принципно одобрява представената идейна 

концепция за реализацията на предаването, със следните бележки и препоръки: 

 Одобрява заглавието на предаването да бъде „Икономика.БГ“ в съответствие с 

наложените наименования на други предавания, които се излъчват по програма „БНТ1“. 

 Предлага да отпаднат рубриките „Туризъм“ и „Икономиката, глупако“. 



 

 Рубриката „Хай-Тех“ да запознава зрителите с IT фирми, производители и 

пазари. 

 Управителният съвет одобрява следните параметри на предаването: 

Времетраене – 27 минути; 

Програмна позиция – всяка сряда в часовия пояс от 21:00 часа по програма „БНТ1“ 

Начало на излъчване на предаването – 11 септември 2019 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Световен фестивал на 

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

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

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

„Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на 

споразумение за медийно партньорство на 15-тото издание на Световен фестивал на 

анимационния филм. 

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

осигурено външно финансиране от Държавна агенция „Безопасност на движението“ и 

Министерство на труда и социалните дейности за продължаване на кампанията „Пътуващо 

лятно кино с БНТ“, която има за цел да фокусира общественото внимание върху 

изчезващите кинотеатри в България, чрез организиране на безплатни прожекции на 

открито на български филми, Управителният съвет дава съгласие да се реализира 

кампанията в периода от 23 август до 7 септември 2019 година, като одобрява списъкът на 

филмите и населени места, където ще се проведат прожекциите. 

8. Във връзка с предложение от Генералния директор за проведени преговори със 

социологическа агенция „Алфа рисърч“ и постигната договореност за намаляване на 

разходите по договор № ДГ-1790/16.04.2019 година, сключен за съвместно развитие и 

използване на проучване на общественото мнение чрез добавена интерактивност – 

изграждане и използване на система за автоматично изходящо телефонна анкетиране с 

автоматично гласуване, предназначено за получаване, обработка и обобщаване на 

получените от допитването резултати за целите на предаванията на БНТ, Управителният 

съвет одобрява новите ценови условия, които влизат в сила от началото на есенната 

програмна схема - 9 септември 2019 година. 

 9. Във връзка с решение на УС, протокол №30/20.06.2019 година, т.11 за закупуване 

на права за излъчване на полуфиналите и финала на Световното първенство по баскетбол, 

което ще се проведе от 31 август до 15 септември 2019 година в Китай и докладна записка 

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

цени за 30 секунден рекламен клип, бонуси и отстъпки за рекламодатели при излъчване на 

баскетболните срещи. 

10. Във връзка с ДР №1/11.01.2019 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

 11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ за 

необходимостта от обезпечаване на работния процес в дирекция „Програма БНТ1“ 

свързан със проследяване и отчитане на поставените задачи към Директора в единната 

деловодна система на БНТ, 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 Допълнителното 

щатното разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 

01.07.2019 година. 

12.1. Във връзка с подадена молба от Мирослав Стойчев за освобождаване от 

длъжността Ръководител на ТВ производство в РТВЦ Русе, Управителният съвет на 



 

основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, чл. 325, ал. 1 от Кодекса на 

труда и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, дава съгласие за прекратяване 

на трудовия договор на Мирослав Георгиев Стойчев на длъжност Ръководител ТВ 

производство в направление „ТВ производство“, РТВЦ Русе по взаимно съгласие, считано 

от 4 септември 2019 година.  

12.2. Във връзка с предложение от Ръководителя на РТВЦ Русе, 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 Евгений Йорданов Иванов да бъде назначен на длъжност 

Ръководител ТВ производство в направление „ТВ производство“, Регионален 

телевизионен център Русе за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок, 

считано от 5 септември 2019 година. 

13. Във връзка с писмо от Изпълнителният директор на „Албена“ АД с молба за 

ползване на архивни кадри от фонда на БНТ с цел включването им в 27-минутен филм 

посветен на 50-годишнината на курортен комплекс „Албена“ и докладна записка от 

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

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на продуцентски права за използване 

до 10 минути архивни кадри от фонда на БНТ. 

Срещу предоставянето на архивни кадри, ползвателят да предостави на БНТ 

безвъзмездно права за излъчване на филма п програмите на БНТ. 

   14. Във връзка с писмо от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ с молба за излъчване на клип за засилване вниманието на 

родителите към използване на обезопасени детски столчета в автомобилите и клип за 

опасностите, които крие използването намобилен телефон по време на шофиране 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 дава съгласие за предоставяне на телевизионно 

време за излъчване на клиповете, 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 съдържат търговска 

информация и отговарят на посочените изисквания. 

15. Във връзка с решение на УС, протокол №30/20.06.2019 година, т.11 за 

излъчване на два полуфинала и финала от Световното първенство по баскетбол, което ще 

се проведе от 31 август до 15 септември 2019 година в Китай и докладна записка от 

Директора на дирекция „Спорт“ с предложение за излъчване на още пет срещи, като 

допълнителните разходи за пренос на телевизионния сигнал ще бъдат за сметка на 

привлечени рекламодатели, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на 

УС, протокол №30/20.06.2019 година, т. 11, както следва: 

- Одобрява БНТ да излъчи общо 8 (осем) слещи от Световното първенство по 

баскетбол. 

- Приема разходите за пренос на телевизионния сигнал за излъчване на осемте 

срещи да бъдат за сметка на привлечени рекламодатели. 

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

реализиране на приходи от отдаване под наем на части от помещения в Регионален 

телевизионен център Благоевград и предложение за стартиране на процедура за 

провеждане на търг за отдаване под наем на помещения и авторемонтна  работилница, 

Управителният съвет на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, 

ал. 2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане на търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти, публична държавна 

собственост, предоставени за управление на БНТ в РТВЦ Благоевград, ул.“Иван 

Михайлов“ №56. 



 

 17. Във връзка с предстоящото излъчване на срещи от Европейското първенство по 

волейбол, което ще се проведе от 12 до 29 септември 2019 година във Франция и докладна 

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

одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, пакети, бонуси и отстъпки за рекламодатели 

при излъчване на волейболните срещи. 

 

 


