
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседание проведено на 28.02.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” и приема бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска агенция за инвестиции и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

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

церемонията по връчване на наградите „Инвеститор на годината“ за отличаване на най-

значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2018 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Егур Егур“ ЕООД и становища от 

Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 музикалния проект на Хилда Казасян 

„Да послушаме музика“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Национална агенция за приходите 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 медийно 

партньорство на инициатива за насърчаване на гражданския контрол при отчитане на 

оборотите и издаване на касови бележки. 

5. Във връзка с предложение от Началника на отдел „Международни комуникации“ 

съгласувано от Програмния директор и Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации” за излъчване на 10 (десет) видеоклипа от програмата "Rock the Evrovote", 

предоставени от френската неправителствена организация "Европейци без граници" за 

повишаване на избирателната активност в изборите за Европейски парламент през месец 

май 2019 година, Управителният съвет ще вземе решение за излъчване на клиповете, след 

като бъдат предварително одобрени от членовете на УС. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Младежки театър „Николай Бинев“ 

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

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

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

сключване на договор за годишно медийно партньорство за сезон 2019/2020 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Спортал.БГ“ АД и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция 

„Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на церемонията по връчване на 

Първите годишни награди на Woman.bg Жена на десетилетието. 



 

8. Във връзка с решения на УС, протокол № 03/23.01.2019 година, т.3 и протокол № 

05/30.01.2019 година, т.10, относно участие на БНТ в конкурсния проект на Европейския 

съюз за радио и телевизия за реализация на детски телевизионни игрални и документални 

филми и докладна записка на Програмния директор, Управителният съвет дава съгласие 

средствата за финансиране на командировките за предварителните срещи в Дъблин и 

Германия, както и реализацията на двата филма в проекта да бъдат за сметка на одобрения 

лимит за вътрешно филмопроизводство през 2019 година. 

Управителният съвет възлага на Програмния директор да внесе проектите и 

разходите за тяхната реализация за разглеждане в Бюджетната комисия по 

филмопроизводство. 

9. Управителният съвет след като обсъди докладна записка от Програмния 

директор дава съгласие корейските сериали "Dr. Romantic" (21 епизода) и "Kimchi Family" 

(24 епизода)  да бъдат планирани за излъчване по програма „БНТ2“. 

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ да организира авторекламна кампания за промотиране излъчването на 

сериалите Dr. Romantic" и "Kimchi Family" по програма „БНТ2“. 

10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ относно договор за материално 

подпомагане на предаването „Туризъм.БГ“ и становище от Директора на дирекция 

„Икономическа“ по предложение за сключване на договор с БК Хисар АД за осигуряване 

на нощувки на екипа на предаването срещу непарична престация, Управителният съвет 

възлага на Директора н дирекция „Правна“ съвместно с Директора на дирекция 

„Икономическа“ да подготвят проект на заповед за промяна в размера на квартирните пари 

от 40 лева на 60 лева в командировъчните разходи на служителите на БНТ. В заповедта да 

бъде посочен и базисен размер до 120 лева с включен ДДС за нощувки при сключване на 

бартерни договори срещу непарични престации. 

11. Във връзка с писмо от дистрибуторска компания „Пърпъл рейн“ ЕООД с молба 

за популяризиране на киноразпространението на игралната копродукция „Снимка с Юки“ 

и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 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 20 (дведесет) броя рекламни клипове за киноразпространението на филма 

„Снимка с Юки“ с продължителност по 30 секунди в общ размер на 4 000 (четири хиляди) 

лева без включен ДДС, като срещу предоставеното програмно време да бъде увеличено 

дяловото участие на БНТ в правата върху филма, както следва: 

- за територията на България от 15,2% на 15,6% 

- за всички останали територии, без България и Япония от 14,3% на 14,6%. 

 12. Решението по точката не е публично. 

13. Управителният съвет обсъди протокол №04 от 21.02.2019 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и приема становището на Комисията по 

представения проектобюджет за реализация на документален филм за 70-годишния 

юбилей на Симфоничния оркестър на БНР, ободрява проектобюджет за реализация на 

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

проектобюджет за реализация на извънреден празничен блок „На трети март“, средства за 

изработване на три броя рекламни клипа за премиерните спектакли „Дон Жуан“, 

„Трубадур“ и „Легенда за езерото“ и приема становището на Комисията по представения 

проектобюджет за отразяване и излъчване на официалната церемония по откриване на 

„Пловдив – Европейска столица на културата“. 

14. Решението по точката не е публично. 

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

комуникации“ за одобрение на цени за 30 секунден рекламен клип, бонуси и отстъпки при 

закупуване на рекламно време за излъчване на Световната купа по художествена 



 

гимнастика, която ще се проведе от 12 до 14 април 2019 година, Управителният съвет 

отлага разглеждането на предложените цени до потвърждаване от страна на Българската 

федерация по художествена гимнастика, че БНТ ще придобие телевизионни права за 

заснемане и излъчване на Световната купа по художествена гимнастика. 

16. Във връзка с придобиване на права за излъчване на избрани моменти от 

Открития шампионат на Франция по тенис "Ролан Гарос" през 2019 година и предложение 

от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет утвърждава 

цена за 30 секунден клип за рекламодатели при излъчване на турнира. 

 17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за одобрение на Лятна промоция на БНТ, Управителният съвет одобрява 

предложената промоция за летния сезон, включващ периода от 1 юли до 31 август 2019 

година, включително и дава съгласие да бъдат предоставени на рекламодатели закупили 

рекламни форми, допълнителни бонусни излъчвания. 

18. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на 

отдел „Обществени поръчки“ за повторно стартиране на процедура за разширение на 

системата Avid Interplay Archive, 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: "Разширение на системата Avid Interplay Archive на производствената система 

Avid, внедрена в БНТ“. 

19. Във връзка с предложение от Работна група назначена със заповед  № РД-10-13 

от 14.01.2019 година на Генералния директор за изработване на Тарифа за предоставяне на 

аудио-визуални произведения от фонда на БНТ, съобразена с вида на архивните 

материали, годината на създаването им и различните видове използване от външни 

клиенти, Управителният съвет отлага разглеждането за следващото заседание като изисква 

Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Икономическа“ да съгласуват 

Тарифа и Общите условия за продажба на аудио-визуални произведения от телевизионния 

фонд на БНТ. 

 20. Във връзка с предложение от и.д.Началника на отдел „Автотранспорт“ 

съгласувано от Изпълнителния директор за промяна в длъжностното щатно разписание с 

цел подобряване на работата в отдела, свързана с регистрация, пререгистрация на 

служебните автомобили, отчитане на влаганите резервни части, консумативи и ГСМ при 

ремонти и поддръжка на автопарка 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 и 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на отдел 

„Автотранспорт“, считано от 10.03.2019 година. 

 21. Решението по точката не е публично. 

22.1. Управителният съвет след като изслуша мотивите на Програмния директор, 

дава съгласие детския телевизионен игрален сериал „Островът на сините птици“ да бъде 

планиран за излъчване от 1 юни 2019 година в часовия пояс от 19:00 до 20:00 часа по 

пограма  „БНТ1“. 

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ да организира авторекламна кампания за промотиране на новия сериал на 

БНТ. 

22.2. Във връзка с решение на УС, протокол №08/22.02.2019 година, т.14 относно 

сключване на договор с „ТВ 1 – телевизионна къща“ ЕООД при условията на директно 

възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки за предоставяне под 

наем на многокамерна HD телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на футболната среща 

между националните отбори на България и Черна гора от турнира на УЕФА – 



 

Евроквалификации 2019 година, Управителният съвет изразява следното допълнително 

становище: 

1. В представената документация за одобрение от Управителния съвет на проведено 

заседание на 23.01.2019 година за стартиране на обществена поръчка с предмет 

„Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция /ПТС/ за 

отразяване на спортни събития/срещи от БНТ“ е включена за отразяване и футболната 

среща между националните отбори на България и Черна гора от турнира на УЕФА – 

Евроквалификации 2019 година. Управителният съвет с оглед ангажиментите на БНТ по 

отразяване на посещението на Папа Франциск в България в началото на месец май изисква 

в документацията за провеждане на процедурата да бъде включено и това събитие. 

2. Преработената документация за обявяване на обществената поръчка е внесена за 

одобрение от Управителния съвет на 22.02.2019 година и с оглед, сроковете предвидени в 

ЗОП за провеждане на открита процедура за наемане на специфична техника, с която БНТ 

не разполага за заснемане и излъчване на футболната среща на 22.03.2019 година между 

отборите на България и Черна гора и включването й в общата поръчка за наемане на 

технологични мощности за отразяване на спортни събития/срещи и други събития би 

довело до риск, БНТ да не изпълни задълженията си по сключен договор с УЕФА за 

отразяване на квалификационните срещи на българския национален отбор, Управителният 

съвет е взел решение за сключване на договор с „ТВ 1 – телевизионна къща“ ЕООД при 

условията на директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

 


