
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 53 

от заседание проведено на 15.11.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди внесената от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ празнична програмна схема на „БНТ1“ за периода от 18.12.2017 година до 

07.01.2018 година и след обсъждане с Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ връща за преработване програмна схема на 

„БНТ1”.  

2. Управителният съвет обсъди внесените от Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“ празнични програмни схеми на „БНТ2“ и „БНТ Свят“ за периода от 18.12.2017 

година до 07.01.2018 година и след обсъждане с Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 

и Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ връща за преработване представените 

извънредни празнични програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят“.  

3. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководител на направление „БНТ 

HD“ и одобрява извънредна празнична програмна схема на „БНТ HD“ за периода от 

18.12.2017 година до 07.01.2018 година.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“,  Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор 

за заснемане и излъчване на концерти на Гвардейския представителен духов оркестър, 

които ще се състоят на 15.12.2017 година и 28.02.2018 година в зала „България“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Нове АД Холдинг“ и становище от 

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

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD“, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

програми „БНТ1” и „БНТ HD”, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Търговска”, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция ”Финансово-стопанска” и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на официалната церемония по 

награждаване на „Спортист на годината на България 2017”, която ще се проведе на 

19.12.2017 година в Рейнбоу Плаза. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Жокер медиа“ ЕООД и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD”, 

Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция ”Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор 

за заснемане и излъчване на спектакъла „Лезгинка“ на Академичния ансамбъл за песни и 

танци „Лезгинка“ от Дагестан, който ще се проведе на 03.12.2017 година в зала 1 на НДК. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Медия Икономика България“ ООД 

и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление 



 

„Програмно осигуряване”, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD”,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция ”Финансово-стопанска” и допълнителна докладна записка от 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване” и Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

официалната церемония „Мистър и Мисис Икономика 2017“, която ще се проведе на 30 

ноември 2017 година в хотел „Маринела“ град София.  

8. Във връзка с писмо от Столична община по предложение от Сдружение „Спринт 

Продакшън“ за заснемане и излъчване на благотворителен концерт-спектакъл 

„Новогодишна приказка“ в Студио 1 на БНТ, Управителният съвет с оглед изразените 

становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и поради заетостта на 

техническите мощности и екипи през месец декември 2017 година не дава съгласие да 

бъде реализиран предложения концерт. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера Стара Загора  и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Търговска“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно 

партньорство на 48-то издание на Фестивала за оперно и балетно изкуство, който ще се 

състои в периода от 27 ноември до 9 декември 2017 година. 

 10. Решението по точката не е публично. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Управителният съвет на обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява правила и условия за участие в конкурса за есе на тема „Аз съм 

българче“, състав на жури, графика на активностите и разходи за реализиране на втория 

етап на кампания „Да съхраним българския дух“ под наслов „Прозорец към Родината“. 

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

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

предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, 

реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и спонсорство и 

изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец септември 2017 година. 

 14. Във връзка с излъчване на осем срещи от Световното клубно първенство по 

футбол`2017 в Обединени арабски емирства в периода от 6 до 16 декември 2017 година и 

предложение от Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет одобрява цена 

за 30 секунден клип за рекламодатели. 

 15. Решението по точката не е публично. 

 16. Във връзка с дадени препоръки в окончателен доклад №ОАУ 05/2015 година за 

извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието на вътрешния контрол в 

РТВЦ Благоевград за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година и предложения от 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Ръководителя на РТВЦ Благоевград за 

създаване на по-добра организация при договаряне и предоставяне на технически 

мощности, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ одобрява тарифа за използване 

на музикалното студио в РТВЦ Благоевград. 

17. Във връзка с решение на УС, протокол №49/23.10.2017 година, т.9, 

Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от Директора на 

дирекция „Правна“. 



 

 18. Управителният съвет приема за сведение предоставените обяснения от 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Финансово-стопанска“ по  

решение на УС, протокол №51/02.11.2017 година, т.15. 

19. Управителният съвет обсъди внесените писмени обяснения от Главния 

продуцент на ПЦ „Спорт“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, 

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ по решение на УС, протокол №50/25.10.2017 година, т.3. 

 20. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

промяна в длъжностното щатно разписание в съответствие с производствената 

необходимост и осигуряване на кадрови ресурс с подходяща квалификация и 

професионален опит и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и 

и.д.Директор на дирекция „Административна“, 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 длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.12.2017 година. 

21.1. Във връзка с решение на УС, протокол №52/07.11.2017 година, т.14 за 

създаване на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и предложение от Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от 

Закона за радиото и телевизията, чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ 

дава съгласие за сключване на допълнителни трудови споразумения за заемане на 

новосъздадените длъжности „началник на отдел“, както следва: 

- София Иванова Живкова на длъжност Началник на отдел „Маркетинг и 

продажби“; 

-  Валери Иванов Маринов на длъжност Началник на отдел „Мултимедия“; 

- Юлиана Славова Тончева на длъжност Началник на отдел „Международни 

комуникации“; 

- Силвия Симеонова Симова-Кирова на длъжност Началник на отдел „Връзки с 

обществеността“. 

21.2. Във връзка с подадена лична молба от Петър Георгиев за освобождаване от 

длъжността “началник на отдел“, отдел „Автотранспорт“ към дирекция „Финансово-

стопанска“, 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 Петър Петров 

Георгиев на длъжност Началник на отдел „Автотранспорт“ по взаимно съгласие, считано 

от 1 декември 2017 година.  

 

 

 


