
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание проведено на 22.03.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 15.03.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и на основание чл. 77 от Правилника за реда и условията 

на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, одобрява БНТ да участва в 

реализацията на документалната копродукция „Рокендрол“ чрез предоставяне на архивни 

кадри от фонда на БНТ, сценарист и режисьор Борислав Колев, продуцент филмова къща 

„Прожектор“ ЕООД с представител Мария Ландова. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и 

одобрява БНТ да участва в договаряне на правата с International Sports Brodcasting (ISB) за 

придобиване на телевизионни права за излъчване на Вторите Европейски игри, които ще 

се проведат в Минск, Беларус, от 21 до 30 юни 2019 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Организационен комитет – Гребане 

Пловдив 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 Световна купа по гребане - Пловдив 

2019 година, която ще се състои от 10 до 12 май 2019 година на Гребен канал в град 

Пловдив. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Доли Медиа Студио“ ЕООД 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“, 

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 късометражен филм „Сън за щастие“, режисьор и сценарист Ирина Величкова. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

„Нова Филм“ ЕООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директор 

на дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, 

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

дава съгласие за медийно партньорство на церемонията по връчване на Наградата за 

изкуство „Стоян Камбарев 2019“. 

 6. Във връзка с решение на УС, протокол №08/22.02.2019 година, т.7 и докладна 

записка от Програмния директор и Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет дава съгласие да бъде изпратено писмо от Министерство на 

финансите на УЕФА в изпълнение на договорното задължение на БНТ, съгласно сключен 

договор за излъчване на срещите от УЕФА ЕВРО 2020™.  

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

информация, че не са постъпили документи за участие в обявения търг за отдаване под 

наем на апартамент, намиращ се в град София,  ж.к. „Люлин“, бул. „Петър Дертлиев“ № 

528, бл. 528, вх. А, ет.14, ап.39, със застроена площ 125,49 кв.м., прилежащо таванско 



 

помещение с площ от 4,86 кв.м. и 2,893% идеални части от сградата и от правото на 

строеж върху мястото и предложение за провеждане на повторен търг, Управителният 

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

за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост, одобрява да бъде проведен повторен търг с тайно наддаване. 

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

технологии“ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ за стартиране на публично състезание, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените 

поръчки в БНТ, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, дава 

съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга 

временно наемане на сателитен канал за връзка за работа на наличните сателитни станции 

за пренос на телевизионен сигнал“ и утвърждава представения проект на документация за 

провеждане на процедурата.  

9. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на сектор „Информационни 

технологии“ за необходимостта от изграждане на сървърна инфраструктура и доклад от 

Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за 

стартиране на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на единна сървърна 

инфраструктура за целите на БНТ“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1: 

"Доставка, монтаж и инсталация на сървърно оборудване, оборудване за съхранение на 

данни, комуникационно оборудване, система за прецизна климатизация на сървърно 

помещение и оборудване за мониторинг на средата в същото" и Обособена позиция №2: 

"Доставка на софтуер за виртуализация и изграждане на виртуална среда", Управителният 

съвет отлага разглеждането на документацията за следващо заседание, на което да бъдат 

поканени да присъстват Ръководителя на сектор „Информационни технологии“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“. 

10. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“ 

за необходимостта от осигуряване на денонощна охрана на РТВЦ Русе и РТВЦ 

Благоевград с оглед, че обектите са стратегически, съгласно ПМС №181 от 20.07.2009 

година и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ за стартиране на обществена поръчка, чрез пряко договаряне, Управителният 

съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на 

обществените поръчки в БНТ и чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Денонощна, въоръжена 

физическа охрана на РТВЦ Русе и РТВЦ Благоевград“.  

11. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по 

мотоциклетизъм 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 излъчване на състезанията от Световния шампионат по мотокрос 

и реализиране на 18 броя предавания „МОТОСПОРТ ЕКСТРА”. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Елен Герджиков, председател 

на Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – Европейска столица на 

спорта“ 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 36-ия Маратон на София на 13 

октомври 2019 година, 4-ия Маратон на Варна на 12 май 2019 година и 5 (пет) броя готови 

обзорни предавания „София Сити Спорт“. 

13. Решението по точката не е публично. 

14. Във връзка с писмо от „Мост Енерджи“ АД с искане за промяна в чл. 2, ал. 2 от 

проекта на допълнително споразумение за удължаване срока на сключения договор № ОП-

2647/19.03.2016 година за доставка на електроенергия по решение на УС, протокол 

№11/15.03.2019 година, т.18, Управителният съвет след като обсъди писмото и 

приложения проект на допълнително споразумение, взе следните решения: 

1. Дава съгласие текста в чл. 2, ал. 2 да бъде променен, както следва: 

„При понижение с повече от 10% на средномесечната цена на електрическата 

енергия на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД за всеки календарен месец от 

удължения срок на действие на договора, страните в срок от 5 (пет) работни дни имат 

право да инициират преговори за адаптиране на цената на доставката.“ 

2. Добавя се нова ал. 3 в чл. 2, със следния текст: 

„При непостигане на съгласие по чл. 2, ал. 2 за адаптиране на цената на доставката 

на електрическата енергия в рамките на 10 (десет) работни дни, приетата крайна цена за 1 

MWh нетна активна електрическа енергия в размер на 143 лева без включен ДДС, 

автоматично се променя съгласно процентното намаляване на средномесечната цена на 

„Българската независима енергийна борса“ ЕАД. 

 


