
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 08 

от заседание проведено на 22.02.2019 година 

 

1. Управителният съвет утвърждава промяна в програмна схема на „БНТ1“, считано 

от 1 април 2019 година, както следва: 

 В неделя от 20:45 часа се програмира за излъчване документални филми от 

рубриката „В кадър“ и новият сезон на поредицата „България открай до край“. 

 В събота от 17:30 часа на мястото на поредицата „България открай до край“ се 

запазва излъчването на предаването „ДЖИНС“.  

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и на 

основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда и условията на продуциране и 

копродуциране на филми в Българската национална телевизия, утвърждава финансов 

лимит за производство на вътрешната телевизионна филмова продукция през 2019 година. 

 3. Във връзка с решение на УС, протокол №39/19.07.2018 година, т.8 и получено 

ново писмо от Васил Николов, продуцент на „Зуум Продакшън Къмпъни“ с предложение 

за сътрудничество при създаването и излъчването на пълнометражен документален филм 

„Музика от крайните квартали“ за историята на създаването на българската хип хоп 

музика и сцена, Управителният съвет след като обсъди становището на Програмния 

директор и Директора на дирекция „Правна“ дава съгласие за сключване на договор. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Национална музикална академия 

„Проф. Панчо Владигеров“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д. 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава 

съгласие за сключване на договор за медийно партньорство за периода от месец юни 2019 

година до месец юни 2020 година. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от Българска федерация по баскетбол с молба 

за промяна в решение на УС, протокол №35/27.06.2018 година, т. 2 за предоставяне на 

права заснемане и излъчване на събития от баскетболния календар за състезателните 

сезони 2018/2019 година и 2019/2020 година и становище от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации”,  и дава съгласие предоставеното рекламно време за сезон 

2019/2020 година да бъде използвано от 01.05.2019 година до 31.12.2020 година. 

6. Във връзка с констатирана явна фактическа грешка и непълнота в критериите на 

нововъведената контролна карта, приложение № 10.10 към Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона 

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

Управителния съвет на БНТ, дава съгласие за изменение и допълнение на Правилника за 

реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, както следва: 

 - Чл. 13, ал. 1, т. 1 се променя както следва: 

„За телевизионно филмово творчество, продуцирано изцяло от БНТ или 

копродукции, в които дяловото участие на БНТ в общия бюджет е не по-малко от 

шестдесет и пет на сто, средствата от общия размер на финансовия ресурс са до 65%, в т.ч. 

до 10% от средствата по тази точка за вътрешна телевизионна филмова продукция;“ 

- Чл. 82, ал. 1 се променя както следва: 

„За вътрешно телевизионно филмово производство се заделят до 6,5% от общия 

годишен финансов ресурс за филмопроизводство на БНТ, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от 

този Правилник.“ 

7. Във връзка със сключен договор с УЕФА за излъчване на срещите от УЕФА 

ЕВРО 2020™, Управителният съвет обсъди докладната записка от Програмния директор и 

възлага на Директора на дирекция „Икономическа“ да подготви проект на писмо до 



 

Министерство на финансите с искане за потвърждаване на размера на бюджета на БНТ, 

съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Международния 

филмов фестивал „София Филм Фест“ и становище от Програмния директор, Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации” и 

Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на филмовия фестивал. 

9. Решението по точката не е публично. 

 10. 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 „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец януари 2019 година. 

11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация за 

вземания от „Клиенти от страната – рекламни агенции“ към 31.01.2019 година. 

12. Управителният съвет обсъди протокол №03 от 12.02.2019 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и утвърждава проектобюджети за производство 

на репортажи по ОП „Развитие на човешките ресурси“, проектобюджет за реализация на 

документален филм от международния проект на COPEAM и ASBU - Inter-Rives и 

проектобюджети за разпределение на допълнителни средства за реализация на репортажи 

по сключен договор №ДГ-6707/30.11.2018 година с ИА „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

13. Във връзка с решение на УС, протокол №61/29.11.2018 година, т.12 и 

предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ за стартиране на процедура за доставка на техническо оборудване, резервни 

части и материали за нуждите на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 

от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 73, ал. 

1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: "Доставка на техническо оборудване, резервни части и материали за 

нуждите на БНТ" в четири обособени позиции: Обособена позиция №1: "Телевизионно 

технологично оборудване и инсталационни материали", Обособена позиция № 2: 

"Резервни светлинни източници, филтри, батерии и акумулаторни батерии", Обособена 

позиция №3: "Електроматериали за поддръжка на сградния фонд" и Обособена позиция 

№4: "Климатична техника и резервни части за нея" и утвърждава представения проект на 

документация за провеждане на обществената поръчка.  

14. Във връзка с решение на УС, протокол №03/23.01.2019 година, т.14 и 

предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ за стартиране на процедура за наемане на техника за обезпечаване излъчването 

на провеждащите се в България футболни срещи от Евроквалификациите, футболни срещи 

от турнира Лига Европа, баскетболните мачове от Европейските квалификации, както и 

други събития за нуждите на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 73, ал. 

1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: "Предоставяне под наем на технически средства и технологични мощности 

за отразяване на спортни събития/срещи и други събития“ в пет обособени позиции: 

Обособена позиция №1: "Предоставяне под наем на технически средства и технологични 

мощности за отразяване на посещението на Папа Франциск в Република България"; 

Обособена позиция №2: "Предоставяне под наем на многокамерна HD телевизионна 

станция /ПТС/ за отразяване на футболните срещи от турнира на УЕФА - 

Евроквалификации 2019 за домакински мачове на националния отбор"; Обособена 



 

позиция №3: "Предоставяне под наем на многокамерна HD телевизионна станция /ПТС/ за 

отразяване на футболните срещи от турнира Лига Европа за домакински мачове на 

български отбори; Обособена позиция №4: Предоставяне под наем на многокамерна HD 

телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на баскетболните мачове от турнира ФИБА 

Европейски квалификации 2019 за домакински мачове на националния отбор; Обособена 

позиция №5: Предоставяне под наем на многокамерна HD телевизионна станция /ПТС/ за 

отразяване на други събития" и утвърждава представения проект на документация за 

провеждане на обществената поръчка.  

 15. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ 

и предложение от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание 

чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, одобрява длъжностни 

характеристики за следните длъжности: 

 - за длъжността Уеб-програмист в сектор „Програмиране и дизайн“, отдел 

„Мултимедия“, дирекция „Маркетинг и комуникации“; 

 - за длъжността Уеб-дизайнер в сектор „Програмиране и дизайн“, отдел 

„Мултимедия“, дирекция „Маркетинг и комуникации“; 

 - за длъжността Технически изпълнител в сектор „Информационни технологии“. 

 16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“, 

съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ за промяна в длъжностната 

характеристика за длъжността Финансов контрольор поради възникнало противоречие 

между компетентностите, съгласно изискванията за заемане на длъжността и функциите, и 

отговорности при изпълнението на длъжността Финансов контрольор, Управителният 

съвет не приема предложената промяна в длъжностна характеристика за длъжността 

Финансов контрольор в дирекция „Икономическа“. 

17. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по борба и 

становища от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

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

направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и 

„БНТ3“, 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 Международния турнир по борба „Дан 

Колов – Никола Петров“, който ще се проведе на 1, 2 и 3 март 2019 година в град Русе. 


