
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 03 

от заседание проведено на 24.01.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 6 от Закона за радиото и 

телевизията, утвърждава бюджета на БНТ за 2018 година по параметри и разпределение по 

поделения. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 19.01.2018 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и приема да бъде преработен представения бюджет 

за реализация на седмично телевизионно предаване „#Европа“ и одобрява проектобюджет 

за реализация на концерт по случай откриване на Българското председателство на Съвета 

на Европейския съюз. 

3. Решението по точката не е публично. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

център София и становище от Програмния директор, 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 „Маркетинг и 

комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на оперетен 

концерт „Зимно пътешествие“. 

5. Във връзка с писмо от Поли Паскова, продуцент и изпълнител за отстъпване на 

право за излъчване на фолклорен спектакъл „Аз съм, Българийо, твоя дъщеря“ и с 

участието на  ансамбъл „Чинари“ и други фолклорни изпълнители, който ще се състои на 

21 март 2018 година в зала 1 на НДК и становище от Програмен директор, 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 „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и 

„БНТ Свят“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет одобрява излъчване на една част от концерта с 

времетраене 60 минути и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за 

излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Откритие“ и становище 

от Програмен директор, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на 

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

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

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

сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готов филм за 

V Международен конкурс за детска песен „Златни искри“. 

 7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

реализация на музикален филм „Българският възрожденски дух“ за отбелязване на 140 

години от Освобождението на България, Управителният съвет дава съгласие да бъде 

реализиран филма, който да се излъчи на 3 март 2018 година по програма „БНТ1“. 

8. Във връзка с предложение от Министерство на вътрешните работи за излъчване 

на клип с цел подпомагане на децата на загинали и пострадали служители от системата на 

МВР при изпълнение на служебните задължения и становище от 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 Управителния 

съвет на БНТ,  дава съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за 

благотворителната кампания, 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.   

9. 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 

актуализация в Търговската политика на БНТ и тарифите за излъчване на търговски 

съобщения в програмите на БНТ за 2018 година. 

10. Решението по точката не е публично. 

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

комуникации“ за установяване на официални отношения с Палестинската корпорация за 

радио и телевизия Palestinian Broadcasting Corporation, чрез подписване на Протокол за 

сътрудничество, Управителният съвет не възразява за сътрудничество с Палестинската 

корпорация за радио и телевизия Palestinian Broadcasting Corporation. 

 12. Решението по точката не е публично. 

 13. Във връзка с предложение от Програмния директор за реализация на 

политическо токшоу „Светът по скалата на Брюксел“,  Управителният съвет дава съгласие 

за реализация на предаването и одобрява програмна позиция – неделя в часовия пояс от 

19:00 часа.  

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

региони“ за отразяване на събития по програма „БНТ2“, които ще се състоят в град Варна, 

град Пловдив, град Велико Търново и град София, по време на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз, Управителният съвет не приема 

предложението. Посочените събития не произтичат от обхвата на сключеното 

споразумение с БНТ за отразяване на проявите по време на Българското председателство 

на Съвета на Европейския съюз. 

15. Решението по точката не е публично. 

16. Управителният съвет обсъди писмо от Ректора на Софийски университет 

„Св.Климент Охридски“ с предложение за отстъпване на право за излъчване на студентско 

предаване за култура, наука и образование „Ателие“ и становище от Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, 

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

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

сключване на договор. 

Управителният съвет възлага на Програмния директор да обсъди с Ректора на СУ 

„Св.Климент Охридски“ възможностите за реализация на предаване, в съответствие с 

програмните намерения на БНТ за 2018 година. 

17. Управителният съвет приема за сведение позицията на Продуцентския съвет на 

дирекция „Информация“, приета на 22.01.2018 година. 

Управителният съвет ще проведе среща на 26.01.2018 година в 13:00 часа, 

членовете на Продуцентския съвет и служителите присъединили се към позицията на 

Продуцентския съвет на дирекция „Информация“.  

18. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3 от Вътрешните правила за планиране, 

провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ, утвърждава план – 

график за провеждане на процедури за обществени поръчки за доставки, услуги или 

строителство през 2018 година, съгласно проекта на бюджет за 2018 година. 

19.  Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

относно приключила процедура за избор на изпълнители след проведена открита 

процедура по обществена поръчка с предмет: „Система за конвертиране и кодиране на 



 

видеоматериали в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

Кодираща и конвертираща система за медийни процеси“ и Обособена позиция №2: 

„Кодираща и конвeртираща система за връзка с Avid Interplay“ и решение №РД-10-

25/17.01.2018 година на Генерален директор за избор на изпълнител и сключването на 

договор по обществена поръчка, организирана чрез открита процедура,Управителният 

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

БНТ, утвърждава сключване на договори за изпълнение с „ТЕХНО“ ЕООД. 

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

за промяна в длъжностното щатно разписание, в съответствие с производствената 

необходимост 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 01.02.2018 година. 

 20.2. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за 

промяна в длъжностното щатно разписание, с цел подобряване работата в продуцентски 

център „Новини“ 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 „Информация“, считано от 01.02.2018 година. 

 


