
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 45 

от заседание проведено на 18.09.2019 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 09.09.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

документален филм с работно заглавие „Наука за живота“ от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 12.09.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

документален филм с работно заглавие „Краят на хартиената епоха“ от рубриката „В 

кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

 3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Спорт“ и 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Управителният съвет дава 

съгласие да бъде подадена оферта за участие в колективно договаряне на Евровизия за 

придобиване на медийни права за излъчване на 36 Купа на Америка („АС36“) по 

ветроходство. 

4. Във връзка с писмо от г-н Стефан Китанов, продуцент от „Арт Фест“ ЕООД и 

Директор на София филм фест за партньорство свързано с популяризиране на новия 

български игрален филм „Ирина“, режисьорски дебют на Надежда Косева и становище 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“, Управителният съвет с оглед, че разпространението на филма на голям екран е с 

продажба на билети не дава съгласие да бъде предоставено телевизионно време за 

безвъзмездно излъчване на промоционални клипове за филма. 

 5 Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” за 

реализация на два документални филма с времетраене по 27 минути от проекта „SOS от 

Стара София“, който има за цел да покаже променящия се град, както и да разкаже за 

опазването и съхранението на културното наследство и реставрацията на паметниците на 

културата, Управителният съвет дава съгласие дирекция „БНТ Свят и региони” да 

кандидатства за финансово обезпечаване реализацията на проекта по направление 

„Визуални изкуства“ от Програма „Култура” на Столична община. 

 6. Във връзка с писмо от инж. Ангел Митев – изпълнителен директор на 

Национален дворец на културата с молба за предоставяне на право за публична прожекция 

на материали от фонда на БНТ с участието на Николай Гяуров в кино Люмиер Лидъл, като 

съпътстваща програма на предстоящото 33-то издание на Новогодишния музикален 

фестивал и становище от  Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на правата за еднократна публична прожекция с нетърговска цел 

на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ, срещу заплащане на разходите за 

подбор, презапис и технически услуги, съгласно Ценовата листа и Общите условия за 

продажба на материали от телевизионния фонд на БНТ. 

 7. Във връзка с решение на УС, протокол №40/21.08.2019 година, т.9 относно 

постъпило писмо от акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на 

науките с молба за ползване на архивни кадри от фонда на БНТ с цел включването им в 

документален филм, посветен на 150-годишнината на Академията и становище от 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на правата за използване на частите от аудио-визуалните произведения с 

общо времетраене 6 минути срещу заплащане на предоставените продуцентски права, 



 

подбор, презапис и технически услуги, съгласно Ценовата листа и Общите условия за 

продажба на материали от телевизионния фонд на БНТ. 

8. Във връзка с писмо от Жана Караиванова – изпълнителен директор на 

Национален филмов център с молба за предоставяне на права за безплатна публична 

прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на фестивала 

„Златна роза“ и становище от  Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет 

дава съгласие за предоставяне на правата за еднократна публична прожекция с 

нетърговска цел на документалния филм „Един киноман в началото на века“, произведен 

през 2005 година, с времетраене 30,00 минути и автори: сценарист – Боряна Матеева, 

режисьор – Петър Одаджиев и оператор Емил Пенев. 

 9. Във връзка с необходимостта от осигуряване на оперативното ръководство на 

отдел „Обществени поръчки“ и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ за 

приемане на актуализирана длъжностна характеристика за длъжността Началник на отдел, 

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 длъжностна характеристика за длъжността Началник на отдел, отдел 

„Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“. 

10. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 12 септември 2019 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на предаването „Арена спорт“, проектобюджети за реализация на 

предаванията „Арена волейбол“, „Арена футбол“, „Зала на славата“ и „БНТ на 60 години“, 

проектобюджет за реализация на обзорен документален филм „“Музика докосваща 

сърцето“, проектобюджет за изработка на визуална опаковка на предаването „Линия за 

култура“, проектобюджет за реализация на предаването „България от край до край“ – 

девети сезон, проектобюджет за реализация на предаването „Бизнес.БГ“, промяна в 

утвърдения бюджет за реализация на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ за 

третото тримесечие на 2019 година, промяна в утвърдените бюджетни разходи за третото 

тримесечие на 2019 година на предаванията „Чужди образователни програми“ и „Лека 

нощ деца“ и обсъди докладни записки от Ръководителя на направление „Чужди програми“ 

относно неизплатени възнаграждения за обработка на чужда продукция през първото и 

второто тримесечие на 2019 година. 

11. Във връзка с писмо от Главен комисар Христо Терзийски на Главна дирекция 

„Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи с предложение за медийно 

партньорство за популяризиране на проекта „Европейски ден без загинали на пътя – 

EDWARD“, под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя“ и становище от 

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

комуникации“, Директора на дирекция „Мултимедия“ 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, 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. 

12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Спорт“ съгласувано от 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ за придобиване на медийни права 

за излъчване на Световното първенство по лека атлетика, което ще се проведе в Доха от 

27.09.2019 година до 07.10.2019 година, Управителният съвет с оглед значимостта на 

събитието, в което ще вземат участие най-добрите ни лекоатлети дава съгласие за 

сключване на договор за придобиване на права за излъчване на първенството. 

 13. Във връзка със закупуване на права за излъчване на Световното първенство по 

лека атлетика 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 състезанието. 



 

14. Във връзка докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” с 

предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на 

столове за хранене и кафе-сладкарница, находящи се в сградите на БНТ в град София, ул. 

„Сан Стефано“ №29 и бул. „Цариградско шосе“ №111, 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 дава съгласие за стартиране на процедура за провеждане на търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, 

предоставен за управление на БНТ, при условия и ред определени с чл. 13, ал. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

15. Във връзка с изтичане на 04.10.2019 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Димитър Янков Урумов на длъжност Ръководител на телевизионно 

производство, направление „Телевизионно производство“ в Регионален телевизионен 

център Варна и предложение от Ръководителя на РТВЦ Варна, 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 утвърждава продължаване на трудовия му договор за неопределено 

време. 

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и 

предложение на Генералния 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 утвърждава 

сключването на трудов договор с Ивелина Русчева Мънкова на длъжност Началник на 

отдел, отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“ за срок от 1 (една) година с шест 

месеца изпитателен срок в полза на работодателя, считано от 24 септември 2019 година. 

17.1. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният 

съвет на основание чл. 328, ал.2 от Кодекса на труда, 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 утвърждава прекратяване на 

трудовия договор с Даниела Пламенова Асенова на длъжност Директор, дирекция 

„Икономическа“, от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовите 

правоотношения, без спазване на 30 дневния срок на предизвестието, за което да бъде 

изплатено обезщетение. 

17.2. За периода до датата на прекратяване на трудовите правоотношения с Даниела 

Асенова, която към момента е в отпуск поради временна нетрудоспособност, 

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 утвърждава сключване на срочен трудов 

договор със Спас Иванов Спасов за заместване на отсъстващия служител и с трудовото 

възнаграждение на замествания.  

17.3. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, 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 като титуляр на длъжността Директор на дирекция 

„Икономическа“ Спас Иванов Спасов с трудов договор за срок от 1 (една) година с шест 

месеца изпитателен срок. Трудовият договор да влезе в сила считано от датата на 

прекратяване на трудовите правоотношения с Даниела Асенова. 

18.1. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният 

съвет на основание чл. 328, ал.2 от Кодекса на труда, 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 утвърждава прекратяване на 

трудовия договор на Красимир Митков Исаков на длъжност Управител на Творчески дом 



 

на БНТ Пампорово, считано от 24 септември 2019 година, без спазване на 30 дневния срок 

на предизвестието, за което да бъде изплатено обезщетение. 

18.2. Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Красимир Исаков на 

длъжност Управител на Творчески дом на БНТ в Пампорово и с цел осигуряване на 

оперативното ръководство на дейността на почивния дом, Управителният съвет 

утвърждава за временно изпълняващ длъжността Управител да бъде определена Мария 

Атанасова Бозукова, считано от 24 септември 2019 година до назначаване на титуляр на 

длъжността. 

 


