
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание проведено на 04.04.2019 година 

 

 

 

   1. Във връзка с предложение от Програмния директор за приемане на проект за 

поетапно влизане на лятната програмна схема на „БНТ1”, Управителният съвет одобрява 

лятна програмна схема на „БНТ1” за периода от 17 юни до 8 септември 2019 година. 

 2. Във връзка със сключен договор за отразяване на пакет състезания на ФИБА – 

европейски, световни първенства и квалификационни мачове по баскетбол за периода 

2017 – 2021 година и докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ за 

излъчване на 33 срещи по програма „БНТ3“ от Световното първенство по баскетбол за 

мъже, което ще се проведе от 31 август до 15 септември 2019 година в Китай  и 5 срещи по 

програма „БНТ3“ от четвъртфиналите, полуфинала и финала на Европейското първенство 

по баскетбол за жени, което ще се проведе от 27 юни до 7 юли 2019 година в Латвия, 

Управителният съвет дава съгласие да бъдат заплатени сателитните трасета за пренос на 

телевизионния сигнал за посочените срещи. 

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 „Прозорец към Родината“ от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Хор на софийските 

момчета“ и становище от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 

Великденски концерт на Хора на софийските момчета, който ще се състои на 29 април 

2019 година в Столичен храм „Св. Параскева“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Куклен театър „Георги Митев“, 

град Ямбол и становище от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 

филм за куклено-театралния фестивал „Михаил Лъкатник“, който ще се проведе в периода 

от 15 до 19 април 2019 година в град Ямбол. 

 6. Във връзка с писмо от Ицко Финци с предложение за излъчване на поредица от 8 

филмчета по приказки на Леонардо да Винчи и докладна записка от Програмния директор, 

Управителният съвет в съответствие с Правилата за включване в програмите на БНТ на 

предавания, създадени от независими български продуценти и за участието й в съвместни 

продукции, приема предложението на г-н Финци да бъде разгледано при обявяване на 

нова конкурсна сесия за външни предавания. 

 



 

7. Във връзка с докладна записка от и.д.Главен продуцент на ПЦ „Вътрешна 

телевизионна продукция“ съгласувана от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Управителният съвет на основание чл. 7 от Вътрешни правила за осъществяване на 

посредническа дейност при продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ 

определя комисионно възнаграждение в размер на 8% (осем на сто) на Даниела Христова 

Филипова, посредник по сключен договор за спонсорство на предаването „Бразди“ с 

фирма „Рапид КБ“ ЕООД. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от КНСБ и Благотворителен фонд 

„Проф. д-р Желязко Христов“ 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 Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“, който 

ще се проведе на 31 май и 1 юни 2019 година в с. Минерални бани, Хасковска област. 

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

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор 

между БНТ и Министерство на туризма за предоставяне на програмно време с цел 

рекламиране и утвърждаване на България като предпочитана туристическа дестинация. 

10. Във връзка с докладна записка от Началник на отдел „Международни 

комуникации“ в дирекция „Маркетинг и комуникации“ с предложение за участие на БНТ в 

проект на телевизиите - членки на  CIRCОM - "CIRCОM Citizens heroes", финансиран от 

Европейския парламент, Управителният съвет дава съгласие БНТ да се включи в проекта с 

производство и излъчване на репортаж на тема: Citizens heroes that protect other citizens. 

11.  Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Директора 

на дирекция „Икономическа“ с информация за отворена програма „Умения“, за набиране 

на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към Министерство 

на труда и социалната политика, която е насочена към повишаване на квалификацията на 

работната сила за професионално и кариерно развитие,  Управителният съвет дава 

съгласие да се пристъпи към подготвяне на проектно предложение за кандидатстване на 

БНТ за финансиране по програма „Умения“.  

Съфинансирането от страна на БНТ да бъде в съответствие с планираните 

финансови средства в бюджета на БНТ за провеждане на обучение на служителите в БНТ.  

 12. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“, относно приключила процедура за избор на изпълнител след 

проведена процедура „публично състезание“ с предмет „Осигуряване на некомутируем 

достъп до интернет за нуждите на БНТ“ с две обособени позиции, Управителният 

съвет взе следните решения: 

 1. На основание решение №РД-10-128/25.03.2019 година на Генерален директор за 

избор на изпълнител по обособена позиция № 1: „Осигуряване на основен некомутируем 

достъп до Интернет за нуждите на Българската национална телевизия“ и чл. 7, ал. 7, т. 

1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на 

договор за изпълнение с „Еволинк“ АД. 

 2. На основание решение №РД-10-128/25.03.2019 година на Генерален директор за 

избор на изпълнител по обособена позиция № 2: „Осигуряване на алтернативен 

некомутируем достъп до Интернет за нуждите на Българската национална телевизия“ 

и чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава 

сключване на договор за изпълнение с „А1 България“ ЕАД. 



 

13. Във връзка с решение на Общото събрание на пълномощниците в БНТ 

проведено на 21.02.2019 година и доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за стартиране на процедура за избор на оператор за 

отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ, 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. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на процедура с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ“ и утвърждава 

представения проект на документация за провеждане на обществената поръчка.  

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

комуникации“, Управителният съвет одобрява принципни рекламни пакети, бонуси и 

отстъпки за рекламодатели, които да бъдат използвани за целево финансиране на 

реализацията на фолклорното шоу „Надиграй ме“ по програма „БНТ2“. 

15. Управителният съвет обсъди внесеното становище от Директора на дирекция 

„Правна“ по решение на УС, протокол №09/28.02.2019 година, т.19 за съгласуване Тарифа 

и Общи условия за продажба на аудио-визуални произведения от Телевизионния фонд на 

БНТ и възлага на Програмният директор, Директорът на дирекция „Икономическа“ и 

Директорът на дирекция „Правна“ да се включат допълнително в работата на Работната 

група за промяна на Тарифата.  

16. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за предоставяне на 

права за безвъзмездно излъчване на филми и предавания от фонда на БНТ с цел 

популяризиране на българската култура в Техеран, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на права за многократно излъчване за срок от две години на аудио-визуални 

произведения, продуцирани от БНТ с превод на английски език. 

17. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, за 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до 

31 март 2019 година.  

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

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Борислав Николаев Чоранов 

да бъде назначен на длъжност Началник на отдел „Мултимедия“ в дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок, считано от 15 

април 2019 година. 

19. Решението по точката не е публично. 

20. Във връзка с докладна записка от Програмния директор с информация, че 

съгласно сключен дистрибуторски договор с „Ню Филмс Интернешънъл“ за продажба на 

телевизионния сериал „Под прикритие“, сключеното споразумение за предоставени права 

за продажба на първи сезон на сериала е изтекло на 01.12.2017 година, за втори и трети 

сезони на 01.07.2018 година, за четвърти сезон ще изтече на 15.10.2019 година, а за пети 

сезон – на 10.11.2021 година, Управителният съвет одобрява предложения проект на 

нотификация за окончателно уреждане на взаимоотношенията между БНТ и „Ню Филмс 

Интернешънъл“ за дистрибуция на сериала „Под прикритие“.  

 


