
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

от заседание проведено на 29.08.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Спорт“ с предложение за приемане на програмна схема на „БНТ3“ и отлага 

разглеждането на програмната схема, като изисква от Директора на дирекция „Спорт“ да 

внесе бюджетните разходи за предложените нови предавания в програмната схема на 

„БНТ3“. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол №40/21.08.2019 година, т.7 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Спорт“, Управителният съвет одобрява реализацията 

на спортното предаване „Арена спорт“, планирано за пряко излъчване в неделя от 17:30 

часа по програма „БНТ1“. 

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Спорт“ да внесе за 

разглеждане в Комисията за реализация на телевизионна продукция проектобюджета за 

реализация на предаването. 

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на анекс към договора с независимия 

продуцент „Миралор“ ЕООД за създаване на съвместната продукция „Отблизо с Мира 

Добрева” за срок до края на 2019 година при запазване на финансовите условия по 

сключен Анекс № 5-2-4-956/10.02.2014 година. 

Предаването е одобрено за излъчване (на запис) в програмната схема на „БНТ1“ в 

неделя от 11:00 часа с времетраене 57 минути. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Спорт“ по решение на УС, протокол №39/16.08.2019 година, т.3 и допълнително писмо от 

Българска федерация лека атлетика и одобрява сключване на договор за заснемане и 

излъчване на Балканско първенство по лека атлетика. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на Национален 

дворец на културата – Конгресен център София ЕАД и докладна записка от и.д.Директора 

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

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

дава съгласие за сключване на споразумение за партньорство за популяризиране на 

събития, кампании и проекти. 

 6. Във връзка с писмо от акад. Пламен Карталов – директор на Софийската опера и 

балет с молба за предоставяне на право за използване архивни материали по време на Гала 

концерт, посветен на 90-годишнината от рождението на Николай Гяуров и становище от  

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на 

правата за еднократна публична прожекция на частите от аудио-визуалните произведения, 

които ще бъдат използвани в концерта с общо времетраене 43,24 минути, срещу 

заплащане на разходите за правата за публична прожекция, подбор, презапис и технически 

услуги, съгласно Ценовата листа и Общите условия за продажба на материали от 

телевизионния фонд на БНТ. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Български икономически форум 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 дава съгласие за медийно партньорство на Културно-

информационните дни на здравето „Мисия здраве“. 



 

 8. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“ с предложение за сключване на договор с Агенция Франс Прес за ползване 

на новинарско съдържание, Управителният съвет изисква да бъде внесено съвместно 

становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“ относно предоставените услуги и 

определената месечна абонаментна такса. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №40/21.08.2019 година, т.3 за реализация 

на детския късометражен филм „Тайните не се чуват“ и докладна записка от Директора на 

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

рекламен клип, благодарствен надпис (лога) във финалните надписи, условия и отстъпки 

за рекламодатели при излъчване на детския филм „Тайните не се чуват“, продуциран от 

БНТ. 

 10. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец юли 2019 година. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Любо Георгиев, ръководител 

на инициативата „Визия за София“ и директор на ОП „Софпроект – Общ 

градоустройствен план“ 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 дава съгласие за медийно 

партньорство на предстоящи активности и конференция за инициативата „Визия за 

София“ на Столична община, която ще се проведе на 2 септември 2019 година за 

информиране на финалните етапи от работата по изготвяне на дългосрочната стратегия за 

развитие  на столицата и крайградските територии. 

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Управителният съвет на основание 

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

организацията и дейността на УС, утвърждава Вътрешни правила за регламентиране на 

съвместната дейност между дирекция „Икономическа“ и дирекция „Маркетинг и 

комуникации“.  

 13. Във връзка с решение на УС, протокол №40/21.08.2019 година, т.13 за 

преработване на длъжностни характеристики в дирекция „Техника и технологии“, 

съгласно одобрения стандарт в БНТ, 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 УС, одобрява длъжностни характеристики за длъжности в сектор „Студиен 

комплекс 6“, направление „Информационен комплекс“ в дирекция „Техника и 

технологии“. 

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

за промяна в решения на УС, свързани с излъчване на дневници от Празници на 

изкуствата „Аполония 2019“ и Наградите на Столична община за ярки постижения в 

областта на културата на творци от София, Управителният съвет взе следните решения: 

 1. Изменя решение на УС, протокол №31/27.06.2019 година, т.6  като одобрява 

дневниците от Празници на изкуствата „Аполония 2019“ да бъдат планирани за излъчване 

по програма „БНТ1“ в Сутрешния блок в часовия пояс от 08:15 часа до 08:30 часа.  

 Останалите условия по решението не се променят. 

 2. Потвърждава свое решение в протокол №38/08.08.2019 година, т.4 като 

Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата на творци от 

София да бъдат планирани за излъчване на 17.09.2019 година от 22:00 часа по програми 

„БНТ1“ и „БНТ4“.  



 

 Поредният епизод от предаването „БНТ на 60“, планиран на 17.09.2019 година да 

падне от излъчване. 

 15. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

за промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на дирекцията и становище от 

и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет с цел 

оптимизиране на финансовия и работен процес в дирекция „БНТ Свят и региони“ и поради 

факта, че дирекцията не произвежда собствени новини, възлага на и.д.Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси“ и Директора на дирекция „Правна“ да внесат 

предложение за намаляване на персонала, нова структура и ново щатно разписание на 

длъжностите в дирекцията, както и предложение за извършване на подбор между 

служителите с еднаква трудова дейност и длъжностни характеристики. 

16. Във връзка с предложение на Генералния директор за необходимостта от 

промяна в оперативно управление на дирекция „Програма БНТ1“, 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, утвърждава прекратяване на трудовия договор на Анна Юрий Яковлева на длъжност 

Директор на дирекция „Програма БНТ1“ за заместване на титуляра, считано от 1 

семтември 2019 година.  

Управителният съвет определя Кристина Янкова Матеева, изпълнителен продуцент 

в направление „Култура и образование“ временно да изпълнява всички функции на 

Директор на дирекция „Програма БНТ1“, считано от 1 септември 2019 година. 

17. Във връзка с предложение от  „Лъки Ентъртейнмънт“ ЕООД за медийно 

партньорство на музикалното събитие Rock the Opera, което ще се проведе на 7 септември 

2019 година в Античен театър Пловдив 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” 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 

програмно време за излъчване на клип за популяризиране на събитието, 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. 

 


