
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 30.05.2019 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор и протокол №6 от 

19.04.2019 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство, с което се изисква 

Управителния съвет да даде разяснения и тълкувания по свои решения, отразени в 

протокол №21/12.04.2018 година, т.1.3, протокол №46/05.09.2018 година, т.3 и т.4, 

протокол №59/21.11.2018 година, т.13, относно приложимите разпоредби на Правилника 

за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, касаещи 

разглеждане и одобрение на предварителен общ бюджет на сериалите „Аз и моите жени“ и 

„Порталът“, бюджети за написване на сценарий и за предподготовка с цел пускането им в 

производство, Управителният съвет възлага на Програмния директор и Главния продуцент 

на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да проведат срещи с 

продуцентите „Ди Индъстри“ ООД и „Мирамар филм“ ООД. 

2. Във връзка с предложение от Българска федерация по волейбол за заснемане и 

излъчване на Олимпийския квалификационен турнир за мъже по волейбол, който ще се 

проведе на 9, 10 и 11 август 2019 година в град Варна и становище от Програмния 

директор, Директора на дирекция „Информация“, и.д.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”, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за 

следващото заседание. 

3. Във връзка с предложение от Нов български университет за заснемане и 

излъчване на заключителния концерт на международния майсторски клас на Райна 

Кабаиванска, който ще се състои на 29.09.2019 година в Софийската опера и балет и 

становище от Програмния директор, и.д.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”, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението и възлага 

на и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да проведе преговори с изпълнителния 

директор на Нов български университет за поемане на част разходите на БНТ. 

4. Във връзка с предложение от Българска федерация по конен спорт за заснемане и 

излъчване на турнира за Световна купа по прескачане на препятствия „Божурище 2019“, 

която ще се проведе на Конна база „ген. Крум Лекарски“ в град Божурище в периода от 13 

до 16 юни 2019 година и становище от Програмния директор, Директора на дирекция 

„Информация“, и.д.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”, Управителният съвет с 



 

оглед, че ефективните разходи за заснемане и излъчване на състезанието са изцяло за 

сметка на БНТ, слабият зрителски интерес и ниският постигнат рейтинг при излъчване на 

турнира през 2018 година не дава съгласие за сключване на договор Българска федерация 

по конен спорт. 

 5. Във връзка с предложение от и.д.Генералния директор, Управителният съвет на 

основание на Правилника за организацията и дейността на УС и чл. 10, ал. 2 от 

Правилника за структурата и дейността на Обществения съвет на БНТ одобрява в състава 

на съвета да бъде включен Борислав Славчев Велков – Председател на съвета на 

директорите на Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД и 

Председател на асоциацията за развитие на развлекателната и спортна инфраструктура. 

6. Във връзка с писмо от председателя на Съюза на българските художници с молба 

за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално 

произведение от фонда на БНТ по време на организирана изложба от 14.06.2019 година в 

памет на акад. Светлин Русев в галерия „Райко Алексиев“ и становище от Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за 

безплатна публична прожекция при условията на свободно ползване, съгласно чл. 24, ал. 1, 

т. 9 от ЗАПСП на документалния филм „Светлин“, произведен през 2003 година, с 

времетраене 51,25 минути и автори: сценарист – Петя Тетевенска, режисьор – Дамян 

Петров и оператор – Мартин Велчев. 

7. Във връзка с писмо от г-жа Алисия Санча – представител на творческата 

фамилия Санча с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на 

аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирана изложба от 5 

юни до 7 юли 2019 година „От Малага до Виена, минавайки през София. Творби на 

фамилията Санча от  XIX век до днес“ в Националната галерия в Двореца и становище от 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на 

правата за безплатна публична прожекция при условията на свободно ползване, съгласно 

чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗАПСП на телевизионния очерк „Хосе Санча“, произведен през 1979 

година, с времетраене 45,25 минути и автори: сценарист – Павел Васев, режисьори – Павел 

Васев и Оскар Кристанов и оператор – Павел Васев. 

8. Във връзка с писмо от г-н Георги Тодоров – организационен секретар на 

конференцията „Свето-Йоанови четения“, организирана от настоятелството на Старинен 

храм „Св. Георги – Ротонда“ с молба за предоставяне на права за безплатна публична 

прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на конференцията 

от 21 до 23 юни 2019 година за отбелязване на 550-годишнината от Пренасянето на 

мощите на Св. Йоан Рилски и становище от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция при условията на свободно ползване, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗАПСП на 

документалния филм „Небесният покровител на България“, произведен през 2011 година, 

с времетраене 55,54 минути и автори: сценаристи – Аксиния Джурова и Владимир 

Игнатовски, режисьор – Иван Трайков и оператор – Цветан Недков. 

 9. Във връзка с докладни записки от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ за сключени договори за медийно 

партньорство свързано с популяризиране на инициативи, предавания и лица на БНТ през 

2019 година, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ да представи отчет за реализираните до момента престации по медийни 

партньорства с радиа, печатни издания и сайтове. 

 10. Във връзка с предстоящото излъчване на Олимпийския квалификационен 

турнир за мъже по волейбол, който ще се проведе на 9, 10 и 11 август 2019 година в град 

Варна и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ с 

предложение за одобрение на цени за 30 секунден рекламен клип, пакети, бонуси и 

отстъпки за рекламодатели при излъчване на волейболните срещи, Управителният съвет 

одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и комбинирани пакети за рекламодатели. 



 

 11. 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 април 2019 година. 

 12. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „ВИА ФЕСТ – МТФ 

„Варненско лято“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

Ръководителя на РТВЦ Варна, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на 

Международния театрален фестивал  „Варненско лято”, който ще се проведе от 1 до 12 

юни 2019 година. 

13. Във връзка с решение на УС, протокол №23/16.05.2019 година, т.8 за сключване 

на договор с „Ей Ви Груп България“ ООД за заснемане и излъчване на концерт на групата 

Western Balkans Band BG, който ще се състои на 01.06.2019 г. в Античен театър, град 

Пловдив и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” за 

сключване на договор за материално подпомагане на телевизионната продукция, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Про Тревъл“ ООД за 

осигуряване на нощувки на телевизионния екип отразяващ концерта. 

 14. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни 

напитки за творческия и почивен дом на БНТ“ със следните обособени позиции: 

обособена позиция №1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, 

обособена позиция №2 - „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ – 

Китен“, обособена позиция №3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ – 

Пампорово“, обособена позиция №4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за 

ТД на БНТ – Пампорово“ и обособена позиция №5 – „Доставка на плодове и зеленчуци за 

ТД на БНТ – Пампорово“ и решение №РД-10-224/21.05.2019 година на Генерален 

директор за класиране на участниците и избор на изпълнители, Управителният съвет на 

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

утвърждава сключване на договори за изпълнение, както следва: 

 По обособена позиция №1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – 

Китен“ с „ИВ ТРЕЙД“ ООД. 

 По обособена позиция №3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ – 

Пампорово“ с „Брадърс комерс“ ООД. 

 15. Решението по точката не е публично. 

 16. Решението по точката не е публично. 

17. 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 

Ръководител сектор, сектор „Международно сътрудничество“, отдел „Международни 

комуникации“ в дирекция „Маркетинг и комуникации“.  

 18. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Русе и становище от 

Директора на дирекция „Правна“ за необходимостта от оптимизиране на дейността на 

РТВЦ Русе и привеждане на длъжностната структура в съответствие с производствената 

необходимост, 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 

утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на РТВЦ Русе, считано от 

01.06.2019 година. 

 19. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена 



 

поръчка с предмет: „Доставка на техническо оборудване, резервни части и материали за 

нуждите на БНТ“ в четири обособени позиции: Обособена позиция №1: "Телевизионно 

технологично оборудване и инсталационни материали", Обособена позиция № 2: 

"Резервни светлинни източници, филтри, батерии и акумулаторни батерии ", Обособена 

позиция №3: "Електроматериали за поддръжка на сградния фонд" и Обособена позиция 

№4: "Климатична техника и резервни части за нея " и решение №РД-10-232/22.05.2019 

година на Генерален директор за класиране на участниците, Управителният съвет на 

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

утвърждава сключване на рамково споразумение по обособена позиция №1: 

"Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали", със следните 

потенциални изпълнители: 

- „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

- „БУЛКОМП“ ООД 

- „АУДИО-ВИДЕО КОНСУЛТ“ 

 Управителният съвет одобрява за обособена позиция № 2: "Резервни светлинни 

източници, филтри, батерии и акумулаторни батерии", обособена позиция №3: 

"Електроматериали за поддръжка на сградния фонд" и обособена позиция №4: 

"Климатична техника и резервни части за нея " да бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4, 

във връзка с чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки. 

 20. Управителният съвет обсъди предоставения от г-жа Зина Трифонова, Член на 

УС и  г-жа Даниела Асенова, Директора на дирекция „Икономическа“ - обобщен доклад за 

постъпили предложение за оптимизация на разходите, с цел ограничаване и намаляване на 

формиран дефицит и възможности за стабилизиране на финансовото състояние на БНТ.  

 21. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ с 

предложение за сключване на договор за партньорство с Българския футболен съюз 

свързано с излъчване на три гостувания на националния отбор по футбол в 

квалификационния цикъл, Управителният съвет с оглед дългогодишното сътрудничество с 

БФС дава съгласие за сключване на договор. 

22. Управителният съвет обсъди представените проекти на писма до Министерство 

на финансите за предприемане на действия за подобряване на финансовото състояние на 

БНТ. 

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

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ по решение на УС, протокол 

№24/22.05.2019 година, т.4, Управителният съвет приема информацията за поети 

задължения към EBU и ФИФА във връзка с получено потвърждение за включване на БНТ 

към колективния договор на EBU с ФИФА за излъчване на "ФИФА 2019 - 2022 

допълнителни събития".    

24. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 27.05.2019 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за реализация на 

предаванията, свързани с отразяване на изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България от регионалните телевизионни центрове, разглеждане на 

проектобюджет за реализация на празничния блок за 24 май „Азбука на надеждата“ и 

допълване на решение на Комисията за реализация на телевизионна продукция в протокол 

№09 от 21.05.2019 година, касаещо стопанските разходи в утвърдения бюджет за 

реализация на предаването „Нощта на избора“ – извънреден блок за отразяване на 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България. 

25. Управителният съвет изисква възлагането на фирма „Формшлаг“ ЕООД, 

касаещо създаване и разработване на графични елементи за нуждите на програмите и 

телевизионните предавания на БНТ да става само след изрично одобрение от 

Управителния съвет. 

 

 


