
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 51 

от заседание проведено на 24.10.2019 година 

 

1. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на евангелските съборни църкви за 

запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на вероизповеданието – 

Денят на Реформацията на 31 октомври и становище от Директора на дирекция 

„Информация“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание 

чл.53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника 

за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и безвъзмездно 

предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на представител на Съюза на 

Евангелските съборни църкви на 31 октомври 2019 година, след емисията „По света и у 

нас“, която е с начален час в 12:00 часа по програма „БНТ1”.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и 

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

„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, 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 официалната церемония „Будител на 

годината 2019“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Българска бизнес медия“ и 

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

„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, 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 ЕООД за заснемане и излъчване на официалната церемония по 

връчване на годишните Бизнес награди FORBES 2020 година. 

4. Във връзка с писмо за намерение от г-жа Геновева Христова – Мъри, 

изпълнителен директор на „Лигна груп“ ООД и докладна записка от Изпълнителния 

директор и Делегирания продуцент на ПН „Култура и образование“, Управителният съвет 

дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество във връзка с участие на 

България в Международния конкурс за песен на Евровизия през 2020 година.  

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

региони“ с приложен протокол на Продуцентския съвет за необходимостта от промяна в 

наименованието на предаването „Младите иноватори“ на „Иновативно“, поради промени в 

съдържанието на предаването с цел то да бъде по-динамично, по-информативно и да 

показва практичното приложение на иновациите, Управителният съвет одобрява новото 

заглавие на предаването „Иновативно“ при запазване на програмната позиция веднъж 

седмично в неделя от 19:00 часа по програма „БНТ2“. 

6. Във връзка с проведени допълнителни преговори с изпълнителния директор на 

Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД относно условията на 

годишно партньорство между БНТ и НДК за популяризиране на събития, кампании и 

проекти и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет 

дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол № 41/29.08.2019 година, т.5. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Държавна опера 

Бургас 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” и Ръководителя на РТВЦ Пловдив, и дава съгласие за 

сключване на договор за партньорство на премиерни спектакли на операта. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Национална 

католическа федерация Каритас България“ и становище от Директора на дирекция 

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

дирекция „Правна“, и дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на 

кампанията „Защото СМЕ ХОРА“  за подкрепа на възрастни и болни хора. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Председателя на Управителния 

съвет на Фондация „Стоян Камбарев“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

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

дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на благотворителната 

кампания „Елхи на Таланта“, която ще се проведе пред Националния дворец на културата 

в периода от 01.12.2019 година до 15.01.2020 година, която има за цел компании, фирми 

или частни лица да украсят своята жива елха, като в началото на месец март всички 

дарени елхи ще бъдат засадени в нова иглолистна гора. 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №23/16.05.2019 година, т.16 за 

кандидатстване на РТВЦ Благоевград с проект за създаване на документален филм, 

посветен на освобождението на град Горна Джумая от турско робство и докладна записка 

от Ръководителя на РТВЦ Благоевград с информация, че проектът е одобрен за 

финансиране от Фонд „Култура“ на Община Благоевград, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с Община Благоевград за изпълнение на проект 

„Освобождението на Горна Джумая - 1912“. 

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и одобрява рекламни пакети за предаването „БНТ на 60“ и 

филмовия пояс позициониран в неделя от 21:00 часа за излъчване на български игрален 

филм. 

 12. 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 септември 2019 година. 

 13. Във връзка с необходимостта от увеличаване на административния капацитет в 

дирекция „Икономическа“, с оглед ефективното функциониране на системите за 

финансово управление и контрол в БНТ и предложение от Директора на дирекция 

„Икономическа“ за структурна и кадрова промяна в дирекцията, Управителният съвет  

дава съгласие в дирекция „Икономическа“ да се трансформира 1 (една) щатна бройка от 

длъжността Главен счетоводител, той и началник на отдел в 1 (една) щатна бройка от 

длъжността Главен счетоводител на пряко подчинение на Директора на дирекция 

„Икономическа“. 

14.1. Във връзка с предложение от 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 сключването на трудов договор със Слава Тодорова 

Пепеланова на длъжност Управител на Творчески дом на БНТ - Пампорово в дирекция 

„Икономическа“ за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок, считано от 1 

ноември 2019 година. 

14.2. Във връзка с продължителния отпуск поради временна нетрудоспособност на 

Станислав Пенович, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и предложение 

от 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 сключването на 

допълнително споразумение с Орлин Викторов Джелепов, редактор в продуцентски 

център „Актуални програми“, дирекция „Информация“ за временно изпълняващ 

длъжността Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“ до завръщане на 

отсъстващия служител с шест месечен изпитателен срок, считано от 1 ноември 2019 

година. 

14.3. Във връзка с предложение от 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 взе следните решения: 

1. Утвърждава освобождаването на Иво Иванов Баберков от длъжността 

Ръководител на сектор „Информационни технологии“ и одобрява Иво Баберков да бъде 

назначен на длъжността Техник телекомуникации в сектор „Комуникационни апаратни“, 

направление „Излъчване“ в дирекция „Техника и технологии“, считано от 1 ноември 2019 

година. 

2. Утвърждава за временно изпълняващ длъжността Ръководител на сектор, сектор 

„Информационни технологии“, Петранка Руменова Гъбова, мениджър информационни 

системи в сектор „Информационни технологии“, считано от 1 ноември 2019 година до 

назначаване на титуляр на длъжността. 

 


