
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 56 

от заседание проведено на 27.11.2019 година 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част 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”, и.д.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 празничен концерт на Гвардейския 

представителен духов оркестър. 

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

Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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”, и.д.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 по 

награждаване на „Спортист на годината на България 2019”. 

3. Във връзка с писмо от ПК „ВИП Медия филм” с предложение за сключване на 

анекс към основния договор №К1-7-2-4909/29.10.1999 г. за продължаване срока за 

закупуване на външната продукция „Умно село“ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет с оглед, че предаването се излъчва един 

път месечно по програма „БНТ1“ не дава съгласие за продължаване на договора между 

БНТ и „ВИП Медия филм” ЕООД. 

4. Във връзка с писмо от Началника на отдел „Връзки с обществеността“ на Светия 

Синод на Българската патриаршия 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 Българския патриарх 

Неофит към православните християни на 24 декември 2019 година след централната 

информационна емисия „По света и у нас“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

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

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

за сключване на годишен договор за медийно партньорство на музикално-сценичните 

спектакли на ДМБЦ през 2020 година. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Спорт“ и приема представената концепция, програма и бюджет за подаване на заявки и 

допълнителни ефективни разходи, свързани с отразяване на Европейското първенство по 

футбол през 2020 година (ЕВРО 2020). 

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Спорт“ и дава съгласие на 30 ноември 2019 година по програми „БНТ1“ и „БНТ3“ да се 

излъчи извънредно предаване включващо и церемонията по теглене на жребия за 

Европейското първенство по футбол през 2020 година. 



 

8.  Във връзка с решение на УС, протокол №55/20.11.2019 година, т. 12, 

Управителният съвет обсъди внесеното становище от Директора на дирекция „Правна“ и 

отменя решение на УС, протокол №50/25.10.2017 година, т. 1, относно пускане в 

производство на филмите от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Информация“. Началото на реализация на проектите от рубриката „В кадър“ да 

се оформя със заповед за пускане в производство, придружена от протокол за одобрение 

на проекта от продуцентския съвет на дирекция "Информация" и анотация на филма. В 

края на всеки календарен месец, готовите филми от рубриката "В кадър", да бъдат 

отчитани пред Бюджетната комисия за филмопроизводство, с реалните им финансови 

параметри, с оглед спазването на заложения рамков бюджет.  

 9. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“ за утвърждаване на договори за възлагане на обществена поръчка, 

открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 79, ал. 1, т. 3, 

буква „в“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на природен газ за 

нуждите на БНТ“ в две обособени позиции – Обособена позиция №1: „Доставка на 

природен газ за нуждите на РТВЦ Благоевград“ и Обособена позиция №2: „Доставка на 

природен газ за нуждите на Творчески дом на БНТ в Пампорово“, Управителният съвет на 

основание на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

УС на БНТ, утвърждава сключване на договори по обособените позиции, както следва:  

 1. За обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на РТВЦ 

Благоевград“ с „Аресгаз“ ЕАД. 

 2. За обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на Творчески 

дом на БНТ в Пампорово“ с „Райков сервиз“ ООД. 

10. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, 

утвърждава Тарифа за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ, валидна от 

1 януари 2020 година, включваща: 

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на 

предаванията в програма „БНТ1“, с цени за 30-секунден рекламен клип без включен ДДС 

(за делничен ден, събота и неделя). 

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по единични цени и часови пояси за 

30-секунден рекламен клип без включен ДДС в програми „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“. 

- Тарифа за продажба на търговски съобщения по пакетни цени и часови пояси за 

30-секунден рекламен клип без включен ДДС по програми „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“. 

- Тарифа за продажба на търговско съобщение платен репортаж/интервю с 

рекламна цел по програми „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“. 

11. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за одобрение на цена за закупуване на телевизионно време 

за излъчване на програмни форми по програма „БНТ1“ в часовия пояс от 16:00 до 17:30 

часа година, Управителният съвет дава съгласие за допълване на Тарифата за продажба на 

програмно време в програмите на БНТ, утвърдена с решение на УС, протокол 

№63/20.12.2017 година, т.31. 

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

становище от Директора на дирекция „Правна“, 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 утвърждава промяна в длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Информация“, считано от 01.12.2019 година. 

 13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за 

трансформиране на длъжности свързани с необходимостта от разработване на нови 

комуникационни канали за представяне на новините на БНТ и становище от Директора на 

дирекция „Правна“, 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 утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция 

„Информация“, считано от 01.12.2019 година. 

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“, 

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 за временно изпълняващ длъжността 

Ръководител на производствен център, производствен център „Реализация-информация“ в 

дирекция „Информация“ Орлин Ненчев Стоименов, отговорен организатор производство, 

считано от 1 декември 2019 година до назначаване на титуляр на длъжността. 

Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция 

„Информация“ за временно изпълняващ длъжността Отговорен организатор производство 

да бъде определен Филип Влади Вълчев, организатор производство в ПЦ „Реализация –

информация“. 

15. Във връзка със сключените договори между Съвета за електронни медии и 

Генералния директор, и членовете на Управителния съвет за възлагане на управлението на 

Българската национална телевизия, и  съгласно чл. 19, ал. 5 от Вътрешните правила за 

работната заплата в БНТ, относно изплащане на допълнително месечно материално 

стимулиране, Управителният съвет обсъди направеното предложение от Генералния 

директор и взе следните решения: 

1. Определя индивидуалните размери на допълнителното месечно материално 

стимулиране на членовете на Управителния съвет да бъдат запазени в размер на 40 на сто 

от основните им месечни възнаграждения в зависимост от отработените дни за месеца, за 

който се отнася ДММС. 

2. По предложение на Генералния директор на БНТ, същият да не получава  

допълнителното месечно материално стимулиране, считано от месец юли 2019 година. 

16. Във връзка с докладна записка Началник на отдел „Управление на сграден 

фонд“ и протокол №02 от 26 ноември 2019 година на Бартерната комисия на БНТ, 

Управителният съвет одобрява разходи за организиране на корпоративно събитие по 

повод 60-тата годишнина на БНТ и дава съгласие за сключване на договори с насрещни 

непарични престации за осигуряване на зала, напитки и минерална вода за провеждане на 

събитието. 

17. Управителният съвет обсъди протокол №19 от 13.11.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство за разглеждане на предложение от продуцентска къща 

„Активист 38“ ООД за реализация на копродукция на пълнометражен игрален филм 

„Котка в стената“, продължение на реализирания телевизионен филм - дебют със същото 

заглавие и приема предложението на Бюджетната комисия по филмопроизводство 

продуцентът „Активист 38“ ООД да предостави на БНТ 25% дялово участие от 

продуцентските права върху пълнометражния игрален филм „Котка в стената“, с 

времетраене 107 минути, със сценаристи и режисьори Весела Казакова и Мина Милева. 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на права за публична 

прожекция пълнометражната версия на филма "Котка в стената" в рамките на фестивала 

Киномания, срещу заплащане на страна на НДК на част от приходите от продадените 

билети за прожекцията в съответствие с дяловото участие на БНТ в игралната 

копродукция. 

 18. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за сключване на договор с Министерство на земеделието, 

храните и горите за закупуване на програмно време за излъчване на репортажи и клипове 

за популяризиране на Програма за развитие на селските райони (2014-2020), 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и 



 

дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор между БНТ и 

Министерство на земеделието, храните и горите. 

19. Във връзка с откриването на Фестивала за българско документално и 

анимационно кино „Златен ритон” и в памет на големия български актьор Стефан 

Данаилов, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата на ИА 

„Национален филмов център” за безплатна публична прожекция на документалния филм  - 

портрет „В главната роля”, произведен от БНТ през 2002 година, с времетраене 24,40 

минути  и автори: сценарист и режисьор Коста Биков. 

 


