
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание проведено на 08.03.2018 година 

 

 

 

 1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

за реализация и излъчване по програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“ на девети сезон на 

танцовото шоу „Надиграй ме“, Управителният съвет дава принципно съгласие за 

реализация на новия сезон на формата.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от Артистичния директор на 

Международния конкурс „Млади виртуози“ и становища 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 Гала концерт на конкурса „Млади 

виртуози 2018“, който ще се състои на 22 април 2018 година. 

   3. Управителният съвет обсъди предложение от „ВВФ – Световен фонд за дивата 

природа, Дунавско – Карпатска програма България“ и становище от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1”, 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 и излъчване на 

клип за световната инициатива „Часът на земята”, която ще се проведе на 24 март 2018 

година от 20:30 часа, като в този час знакови сгради в много общини в България ще 

изгасят фасадното осветление в знак на подкрепа на природозащитните мерки, които се 

предприемат за решаване на проблема с глобалното затопляне. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Празнични герои и 

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

„Информация”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на 

дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на кампанията Holiday 

Heroes Великден 2018 година за подпомагане на социално слаби семейства. 

5. Във връзка с второ писмо от г-н Пламен Стоилов, Кмет на Община Русе, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

концерти от Международния музикален фестивал „Мартенски музикални дни“, който ще 

се проведе в периода от 16 март до 1 април 2018 година в град Русе. 

6. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ по предложение от продуцентска компания 

„Портокал“ ООД за удължаване срока за реализация на игралния филм „Януари“, 

класиран по позиция „копродукция за игрален филм“ на проведената конкурсна сесия през 

2016 година, Управителният съвет след като обсъди внесената документация и на 

основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за реда и условията на продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ одобрява да бъде прекратено копродуцентското участие 

на БНТ в производството на игралния филм „Януари“. 

 7. Във връзка с писмо от продуцентска компания „Сърпентайн“ ООД и докладна 

записка от Програмния директор и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет 

дава съгласие за сключване на сделка с платения телевизионен канал НВО за територията 



 

на България, Хърватска, Словения, Сърбия, Косово, Черна Гора, Македония и Босна и 

Херцеговина за разпространение на филма „Възвишение“. 

 8. Решението по точката не е публично. 

9. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от 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 данни за телевизионна аудитория и мониторинг на 

телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна програма и реклама и инсталация 

и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни“ и утвърждава проекта на 

документация за обществената поръчка.  

10. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от 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 телекомуникационни услуги“ в две обособени позиции: позиция №1 

- “Избор на доставчик на обществена фиксирана телефонна мрежа за предоставяне на 

гласова телефонна услуга и селищни наети линии“ и позиция №2 - “Избор на доставчик на 

обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет“  и утвърждава проекта на 

документация за обществената поръчка.  

11. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от 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: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, медицински 

застраховки и хотелско настаняване  при служебни пътувания в чужбина на служители на 

БНТ” и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

12. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от 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: „Обновление на студийните комплекси в РТВЦ за работа в HD“  и утвърждава 

проекта на документация за обществената поръчка.  

13. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от 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 нова необорудвана подвижна телевизионна станция” и утвърждава 

проекта на документация за обществената поръчка.  

14. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“, Управителният съвет обсъди протокол №4 от 02.03.2018 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

предаването „#Европа“, проектобюджет за реализация на 40 броя репортажи по сключен 

договор с МТСП по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

проектобюджет за реализация на празнична програма по случай 3-ти март, разпределение 

на спонсорски постъпления за предаването „Здравето отблизо“, проектобюджет за 

реализация на пряко предаване от храм-паметник „Св. Александър Невски“ и 

проектобюджет за реализация на форматното предаванe „Стани богат“. 

15. 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 01.01.2017 година до 31.12.2017 година. 



 

 16. 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, утвърждава Вътрешни правила за отразяване на събития и 

инициативи от обществено значение при условията на медийно партньорство. 

 Настоящите правила влизат в сила от 1 април 2018 година. 

 17. Във връзка с предложения от Програмния директор, Директора на дирекция 

„Информация“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и становища 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 БНТ, 

считано от 12.03.2018 година. 

18. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от 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 „Услуги по пренос и сателитно разпространение на програма „БНТ Свят“ за 

територията на Европа и Северна Африка“ и утвърждава проекта на документация за 

обществената поръчка.  

19. Управителният съвет обсъди внесеното предложение от Програмния директор 

за промяна в програмната схема на „БНТ1“, считано от 01.04.2018 година и възлага за 

следващото заседание да бъде внесена преработена програмна схема на „БНТ1“, съгласно 

изразените становища по време на обсъждането. 

20. Във връзка с включване в календара на събитията по време на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз, Управителният съвет дава съгласие  за 

промяна в решение на УС, протокол №08/16.02.2018 година, т.10, като одобрява 

сключване на договор с „Балпекс“ ООД за заснемане и излъчване на церемония по 

връчване на наградите за Инфраструктурни проекти`2018, която ще се проведе на 

20.03.2018 година в София Ивент Център.  

21. Във връзка с решение на УС, протокол №50/25.10.2017 година, т.13 за промяна 

в структурата и длъжностното щатно разписание на Продуцентски център „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“, който да премине на пряко подчинение на 

Генералния директор, Управителният съвет с оглед необходимостта от ежедневно 

наблюдение и контрол върху работата на продуцентския център, свързана с организацията 

по създаване и финансиране производството на телевизионни филми в БНТ, дава съгласие 

продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да бъде на 

оперативно подчинение на Изпълнителния директор. 

 

 

 

 


