
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание проведено на 07.03.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет приема отчета за програмната дейност, технологичното 

обновление и финансовото състояние на Българската национална телевизия за периода от 

месец септември 2018 година до месец февруари 2019 година и възлага на Генералния 

директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Българско ски 

училище“ 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 

шоу-спектакъла на XXI издание на организирания форум за професионални ски учители 

INTERSKI-CONGRESS, който ще се проведе на 17 март 2019 година в к.к. Пампорово. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Ню Хоуп ЛС“ ООД 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 юбилеен концерт на тенора Ивайло 

Гюров, който ще се състои на 30.03.2019 година в зала „България“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

художествена гимнастика и становище от Програмния директор, Директора на дирекция 

„Информация”, 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 Световната купа по художествена 

гимнастика – индивидуално и ансамбли, която ще се проведе от 12 до 14 април 2019 

година в зала „Арена Армеец”. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по конен 

спорт и становище от Програмния директор, Ръководителя на направление „БНТ HD“, 

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

региони”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор 

на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, и 

дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 10 броя 

програми „Светът на конете“, посветени на конния спорт. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Народен театър „Иван Вазов“ и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ и становище от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният 

съвет дава съгласие за присъединяване към пакет за сателитен пренос на телевизионен 

сигнал при излъчване на срещи от Европейски квалификации и Лига на нациите УЕФА™ 

2018/2019 и 2020/2021 години. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от “Дир.бг” АД 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 медийно 

партньорство за медийно партньорство на Конкурса за чиста журналистика WEB 

REPORT, който ще се проведе на 16 юни 2019 г. в зала „Перото“ на НДК. 

9. Във връзка с необходимостта от популяризиране на вътрешната телевизионна 

продукция на БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за медийно 

партньорство с „НЕТ ФМ“ ЕООД. 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №09/28.02.2019 година, т.5 за излъчване 

на 10 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 и докладна 

записка Началника на отдел „Международни комуникации“, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

дава съгласие за безвъзмездно излъчване на 10 (десет) видеоклипа, всеки с 

продължителност от 30 секунди от програмата "Rock the Evrovote". 

11. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Директора 

на дирекция „Икономическа“ за закупеното телевизионно технологично оборудване и 

инсталационни материали за последните три години. 

12. Във връзка с изтичане срока на договора с фирма „Елмето 17“ ЕООД наемател 

на бюфет за бърза закуска и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” 

за провеждане на търг за отдаване под наем на помещението, Управителният съвет на 

основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от 

Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане на търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на помещение „Бюфет за бърза закуска“, част от недвижим имот, 

публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, находящ се в град 

Варна, спирка „Почивка“. 

13. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание и 

докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ за приемане на длъжностната 

характеристика, 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 длъжностна характеристика за длъжността Главен 

експерт с контролни функции в отдел „Бюджет и методология“, дирекция 

„Икономическа“. 

14. Във връзка с решение на УС, протокол №06/07.02.2019 година, т. 13 за 

разработване на план за отбелязване на 60-годишнината от създаването на Българската 

национална телевизия, Управителният съвет след като се запозна с доклада на Работната 

група  дава принципното си съгласие за реализиране на кампания за 60-годишнината на 

телевизията. 

15. Решението по точката не е публично. 

 16. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Венелина Гочева, издател на 

вестник "24 часа" с предложение за партньорство на официалната церемония по повод 



 

връчване на годишните награди "Достойните българи", която ще се състои на 12 март 2019 

година и дава съгласие за сключване на договор. 

17. Управителният съвет приема за сведение, представения от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“, годишен доклад и въпросник за дейността по вътрешен одит в 

БНТ за периода от 01.01.2018 година до 31.12.2018 година. 

18. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение "Живата вода на 

България“ и дава съгласие за медийно партньорство на информационната кампания и 

състезание за правопис „Пазим езика си“ за ученици от V и VI клас, което ще се проведе в 

два кръга в периода от месец април до месец май 2019 година. 

19. Във връзка с писмо от г-н Владислав Горанов, Министър на финансите за 

представяне на преработена бюджетна прогноза на БНТ за периода 2020 – 2022 година, 

при спазване размерите на одобрените бюджетни взаимоотношения съгласно РМС №928 

от 2018 година, Управителният съвет приема преработената бюджетна прогноза за 

периода 2020 – 2022 година. 

20. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“, 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“. 

 


