
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 54 

от заседание проведено на 25.09.2013 година 

 

 

 1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с ЕВРОХОЛД ББЛ 

за заснемане и излъчване на всички домакински срещи на българските отбори за Еврохолд 

Балканска Баскетболна Лига сезони 2013-2014 година и  сезон 2014 – 2015 година. 

 2. Управителният съвет приема предложението от Декана на Факултета по 

журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, 

годишната стипендията на името на д-р Младен Младенов, предоставена от БНТ да бъде 

връчена на студента от четвърти курс, специалност „журналистика“, профил „телевизия” 

Полина Спартянова. 

 3. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със  „Сдружение 

Азбукари” на национална кампания „Вярвам в теб” за набиране на средства за изграждане 

на обществена детска площадка, адаптирана за деца с увреждания в град Велико Търново. 

 4. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне за излъчване 

игрални филми от фонда на БНТ на читалище „Братя Миладинови” за организиране на 

благотворителни кинопрожекции за възстановяване на кино „Княжево“. 

 5. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

продуцентски права за ползване на фотографии от фонда на БНТ за  

научноизследователски проект „Телевизията в България: 1954-2014 г. програми-

журналистика-регулация-нови медии” при условията на свободно ползване, съгласно 

чл.24, ал.1, т.3 от ЗАПСП, след предварителен подбор на фотосите. 

6. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: „Доставка на два броя звукозаписни системи“ и утвърждава представеното 

техническо задание и проекта на документация за обществената поръчка. 

7. Управителният съвет одобрява представения актуализиран каландарно-

постановъчен план за реализация на телевизионния сериал „На границата“. 

8. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Грей България“ 

ЕООД за закупуване на пакет за излъчване на рекламни спотове в сериала „Четвърта 

власт“. 

9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция “Търговска“ за партньорството между БНТ и „Ембиънт Медиа 

Пул“ ООД свързано с отпечатване на рекламния вестник „Четвърта власт“.  

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставения отчет от Началника на 

отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на взети решения, отразени в протоколи от 

№32/10.05.2013 година до №50/29.08.2013 година и изисква от Директора на дирекция 

„Търговска“ да предприеме необходимите действия и в срок от 10 дни от получаване на 

настоящото решение да предостави стратегия за популяризиране на предаванията и лицата 

на БНТ. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията 

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.10.2013 

година. 

13.1. Управителният съвет на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, чл.62 

т.12 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за 

организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава 

съгласие Зорница Любомирова Венкова да бъде назначена на длъжността „ръководител на 

направление” - направление „Мултимедии“ в  дирекция „ТВ производство”. 



 

13.2. Управителният съвет на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, чл.62 

т.12 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за 

организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава 

съгласие Симеон Любомиров Касабов да бъде назначен на длъжността „изпълнителен 

директор”. 

13.3. Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и 

телевизията утвърждава Лиляна Николова Стоянова за временно изпълняващ длъжността 

„директор” – дирекция „Телевизионно производство“ до назначаване на титуляр. 

13.4. Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и 

телевизията утвърждава Анелия Николова Атанасова за временно изпълняващ длъжността 

„главен координатор“ – направление „Координация“ в дирекция „Телевизионно 

производство“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


