
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание проведено на 29.03.2019 година 

 

 

 

 1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация” и 

Директора на дирекция „Техника и технологии“ с предложение за одобряване на разходи 

за отразяване на Летните олимпийски игри в Токио през 2020 година, Управителният 

съвет изисква от Директора на дирекция „Информация“ да внесе допълнителни мотиви и 

финансов анализ свързан с наемане на офис в Международния Тв център в Токио (за ТВ 

модул - офис, режисьорска апаратна, монтажна апаратна) за изграждане на специална off-

tube коментаторска кабина, спрямо вариант за осъществяване на цялостния коментар за 

състезанията от студията на БНТ в София. 

2. Във връзка с докладна записка от Програмния директор, относно програмната 

необходимост от обезпечаване на програмите на БНТ с нови филми и сериали с жанрово 

разнообразие и предложение за сключване на договор с компания Digital Media за 

лицензиране на права за излъчване на филми, сериали, детски и музикални програми, 

Управителният съвет с оглед предложения срок за плащане на вноските по договора, 

възлага на Програмния директор да проведе преговори за изплащане на сумата на месечна 

база.  

3. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 15.03.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

документален филм с работно заглавие „Полет по ръба на безкрая“ от рубриката „В 

кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“, планиран за излъчване 

на 7 април 2019 година. 

4. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 25 март 2019 година на Бартерната 

комисия на БНТ и на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за излъчване на търговски 

съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, които не попада в 

обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността, дава съгласие за 

сключване на договор „Нова трейд“ ЕООД. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №05 от 19.03.2019 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

продукцията на БНТ по проекта CITIZENSHIP 06, CIRCOM Regional, разпределение на 

спонсорски приходи за предаването „Бразди“ по сключен договор с фирма „Рапид КБ“ 

ЕООД и разпределение на допълнителни средства по сключен договор № ДГ-

6734/03.12.2018 година с Министерство на здравеопазването за изработка и излъчване на 8 

(осем) репортажа на тема „Превенция на туберкулозата“. 

6. Управителният съвет обсъди протокол №07 от 27.03.2019 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и дава съгласие за сключване на договор със 

социологическа агенция „Алфа рисърч“ и одобрява Тарифа за реализация на програмни 

форми по сключени договори за закупуване на програмно време по европейски програми, 

комуникационни стратегии и информационни кампании. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от СИГАЛ УНИКА Балканска лига по 

баскетбол 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 финалния турнир „Файнъл Фоур“ от Балканската 

баскетболна лига, който ще се състои на 6 и 7 април 2019 година в Тирана, Албания. 

   8. Във връзка с предложение от Столична община за медийно партньорство на 

кампания за популяризиране на приемната грижа за деца, лишени от родителска грижа 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”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно 

време за излъчване на клип за популяризиране на кампанията, съгласно разпоредбата на 

чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че 

не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

 9. Във връзка с предложение от Българска банка за развитие за съвместно 

организиране на дарителска инициатива „Светците – просветители на България“, която 

има за цел да запази скулптурната композиция на първоучителите и просветители на 

българския език и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

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

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие БНТ да се включи в 

организирането на дарителската инициатива. 

10. Във връзка с писмо от г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България с 

молба за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за Националната 

кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, която е насочена към 

подпомагане на възрастните хора, чрез набиране на финансови средства и хранителни 

продукти и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на 

програмно време за излъчване на клип за кампанията, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 

2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не 

съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

   11.  Във връзка с предложение от Ръководителя на Информационното бюро на 

Европейския парламент в България за медийно партньорство на информационната 

кампания за изборите за Европейски парламент през месец май 2019 година и становище 

от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция 

„Правна”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно 

време за излъчване на клип за информационната кампания за изборите за Европейски 

парламент, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията, при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на 

посочените изисквания. 

 12. Във връзка с писмо от Деси Тенекеджиева, Фондация „Стоян Камбарев“ и 

„Нова Филм“ ЕООД с молба за промяна в решение на УС, относно партньорство на 

церемонията по връчване на Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2019“, която ще се 

проведе на 17.04.2019 година, Управителният съвет дава съгласие след одобрение на 

художествените качества и техническите параметри, телевизионната версия от 

церемонията по връчване на Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2019“ да бъде 

излъчена на 29.04.2019 година с начален час между 22:15 и 22:30 часа по програма 

„БНТ1“, с повторение по програма „БНТ2“ при програмна възможност. Телевизионната 

версия от церемонията да е с времетраене от 90 минути. 

13. Във връзка с решение на УС, протокол №07/14.02.2019 година, т.3 за включване 

на регионални новини в информационните емисии „По света и у нас“ от 08:30 часа в 

събота и неделя и докладна записка от Директора на дирекция „Информация“, 



 

Управителният съвет дава съгласие регионалните новини, създадени от телевизионните 

центрове на БНТ да започнат излъчване в „По света и у нас“, както следва: 

- на 06.04.2019 година (събота)  - от РТВЦ Варна и РТВЦ Благоевград 

- на 07.04.2019 година (неделя) – от РТВЦ Пловдив и РТВЦ Русе 

Програмният модул „Частен случай“ да се излъчва в неделната обедна емисия „По 

света и у нас“. 

14. Във връзка с ПМС № 52 от 27 март 2019 година за приемане на план-сметка за 

разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2019 година и докладна записка от Директора на 

дирекция „Икономическа” за корекция в бюджета на БНТ в съответствие с одобрените 

допълнителни трансфери в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, Управителният 

съвет дава съгласие за актуализиране на плановите показатели и одобрява корекция на 

бюджета на БНТ. 

15. Решението по точката не е публично. 

 16. 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 февруари 2019 година. 

 17. 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 

Началник склад, той и механик в отдел „Автотранспорт“. 

18. 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. 73, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки, дава съгласие за провеждане 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",  

19. Решението по точката не е публично. 


