
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

от заседание проведено на 03.10.2019 година 

 

 

 

 1. Във връзка с решения на УС, протокол №07/14.02.2019 година, т.3 и протокол 

№13/29.03.2019 година, т.13 за включване на регионални новини в информационните 

емисии „По света и у нас“ от 08:30 часа в събота и неделя и докладна записка от 

Директора на дирекция „Информация“, Управителният съвет дава съгласие регионалните 

информационни емисии с времетраене по 7 минути, създадени от телевизионните 

центрове на БНТ да бъдат позиционирани за излъчване в емисията „По света и у нас“ в 

16:00 часа от понеделник до петък, която ще бъде с общо времетраене от 15 минути с 

включена „Прогноза за времето“.  

 2. Във връзка с предложение от Фондация „За Нашите Деца“ за медийно 

партньорство на благотворително събитие „Вечер на добродетелите 2019“ на 07.10.2019 

година в София Ивент център, което има за цел да стимулира българите да даряват 

средства в подкрепа на деца с увреждания и техните семейства 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“, 

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 клип, 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. 

 3. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Международен фестивал на 

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

Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Спорт“, Директора на 

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

за медийно партньорство на Международния фестивал на планинарския филм 

„Банскофилмфест 2019“. 

 4. Във връзка с решение на УС, протокол №44/12.09.2019 година, т.5 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет след обсъждане на  

предоставената допълнителна оферта от „Шуберт мюзик пъблишинг“ и с оглед голямото 

разнообразие и значителния обем в каталога с  продукционна музика на „Анимато мюзик 

пъблишинг“ дава съгласие за сключване на договор с „Анимато мюзик пъблишинг” ООД. 

5 Във връзка с предоставена информация от Директора на дирекция „Правна“ по  

решение на УС, протокол №46/26.09.2019 година, т. 14 относно докладна записка от 

Директора на дирекция „Спорт“ с предложение за реализация на предаването "Арена 

баскетбол" по програма „БНТ3“, Управителният съвет с оглед, че в сключения договор № 

Л-5507/27.09.2018 година между БНТ и Българската федерация по баскетбол, БНТ има 

право по собствена преценка и съобразно програмната си необходимост да реализира 

седмични обзорни предавания, потвърждава свое решение в протокол №42/04.09.2019 

година, т.3, с което отлага реализацията на предаването „Арена баскет“. 

6. Във връзка с писмо от Фондация „Америка за България“ за закупуване на 

телевизионно време за излъчване на програмни форми с времетраене по 3 минути след 

предаването „Бизнес.БГ“ и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

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

сключване на договор с Фондация „Америка за България“. 



 

7. Управителният съвет обсъди протокол №03 от заседание на Съвета за 

технологично развитие, проведено на 24 септември 2019 година за разглеждане на 

технически задания за доставка на устройства за осигуряване на възможност за 

допълнителен 8 канален запис на видеосигнали и възпроизвеждане на файлове към 

системата Avid за обезпечаване отразяването на Летните олимпийски игри в Токио през 

2020 година, доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 

видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи и доставка на коментаторска система за 

обезпечаване на спортни събития и възлага на Началника на отдел „Обществени поръчки“ 

да изготви необходимата документация за провеждане на обществената поръчка с предмет 

"Доставка на устройства за осигуряване на възможност за допълнителен 8 канален запис 

на видеосигнали и възпроизвеждане на файлове към системата Avid “ и обществена 

поръчка с предмет "Доставка на коментаторска система“.  

8. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

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

предоставената справка от и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, за 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 юли до 30 

август 2019 година.  

 9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ и 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за трансформиране на длъжности, свързани 

с необходимостта от обезпечаване на предаванията в двете дирекции, 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, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“ и 

дирекция „Програма БНТ1“, считано от 07.10.2019 година. 

10. 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 сключване на трудов договор 

с Росица Николова Григорова на длъжност Заместник директор на дирекция 

„Икономическа“ за срок от 1 (една) година, считано от 7 октомври 2019 година. 

11. Във връзка с планираното излъчване на 8 броя срещи от Световното клубно 

първенство по футбол в периода от 11 до 21 декември 2019 година в програмите на БНТ 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 турнира. 

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ за 

кадрови провени за длъжността Главен продуцент на продуцентски център „Новини“ и 

заявление за съгласие от Георги Младенов, 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 взе 

следните решения: 

12.1. Утвърждава освобождаването на Георги Младенов Младенов от длъжността 

Главен продуцент на продуцентски  център „Новини“ в дирекция „Информация“ и 

одобрява Георги Младенов да бъде назначен на длъжността Изпълнителен продуцент в 

ПЦ „Новини“, считано от 7 октомври 2019 година. 

12.2. Утвърждава назначаването на Даниел Цветков Чипев на длъжност Главен 

продуцент на продуцентски  център „Новини“ в дирекция „Информация“ за срок от 1 

(една) година, считано от 7 октомври 2019 година. 

13. Във връзка с допуснатите от страна на г-н Волен Сидеров нарушение на чл. 189, 

ал. 3 от Изборния кодекс, нарушение на правилото за зачитане на равнопоставеност и 

значимост на кандидати в предизборната кампания съгласно правилата, приети с Решение 

№ 796-МИ/27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, и неспазване на регламента 



 

за провеждане на диспути, определен в Споразумението за отразяване на предизборната 

кампания за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., 

сключено между Българската национална телевизия и упълномощени представители на 

партиите, коалициите на политическите партии и инициативните комитети, регистрирали 

кандидати за участие в посочените избори, Управителният съвет взе решение  г-н Волен 

Сидеров да не бъде допускан до участие в предавания на обществената медия до 

постъпване на писмено извинение от негова страна за отношението му към Българската 

национална телевизия и нейните служители.  

14. Решението по точката не е публично. 

 


