
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 27 

от заседание проведено на 06.06.2019 година 

 

 

 

1. Във връзка с решение на УС, протокол №14/04.04.2019 година, т.1 и докладна 

записка от Програмния директор за приемане на промяна в одобрената лятна програмна 

схема на „БНТ1“ за периода от 17 юни до 8 септември 2019 година, Управителният съвет 

одобрява предложената промяна в лятна програмна схема на „БНТ1”. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол №17/17.04.2019 година, т.10 и докладна 

записка от Програмния директор,  Управителният съвет одобрява сключване на анекс към 

договора с независимия продуцент „Фреш продакшън” ЕООД за закупуване на външната 

продукция „Пътеки“. 

3. Във връзка с писмо от от „Урбан медия“ ЕООД за сключване на предварителен 

договор за сътрудничество за популяризиране на киноразпространението на игралния 

филм „Като за последно“ и докладна записка от Програмния директор и Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет с оглед становището на 

Програмния директор, че филмовият проект е с качествен потенциал, не противоречи на 

обществената функция на БНТ и е налице програмен интерес за придобиване на права за 

неговото излъчване в програмите на БНТ, дава съгласие за сключване на предварителен 

договор с „Урбан медия“ ЕООД. 

4. Във връзка с предложение от „Бета Прес Плюс“ ЕООД – Рейсинг Мениджмън за 

заснемане и излъчване на състезание по ендюранс – отборно по картинг, което ще се 

проведе на 23 юни 2019 година на писта „Мегапорт“ в град Хасково 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“, 

и.д.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”, Директора на 

дирекция „Икономическа“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор, 

при условие че организаторът на събитието поеме част от разходите на БНТ. 

5. Във връзка с предложение от Фондация „Аполония” за заснемане и излъчване на 

Празници на изкуствата „Аполония 2019“, които ще се проведат от 29 август до 7 

септември 2019 година в град Созопол 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“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“,  

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

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

дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет 

възлага на и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ в срок до 10.06.2019 година да 

внесе в Комисията за реализация на телевизионна продукция всички разходи свързани със 

заснемане и излъчване на концертите от Празниците на изкуствата „Аполония 2019“. 

6. Във връзка с писмо от Димитър Митовски, представител на „Камера 

Ентъртейнмънт“ ЕООД с предложение за продължаване реализацията на сериала „Под 

прикритие“ при условията на международна копродукция, приложени писма за намерение, 

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет приема за сведение 

информацията и възлага на Директора на дирекция „Правна“, Директора на дирекция 



 

„Икономическа“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да започнат 

преговори за уточняване на конкретните условия, при които следващият сезон на сериала 

„Под прикритие“ ще се реализира като международна копродукция. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на Евангелските петдесятни 

църкви за запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на 

вероизповеданието – Петдесятница на 16 юни 2019 година и становище от Програмния 

директор, Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и 

съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава 

съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на 

обръщение с времетраене до 1 минута на Иван Врачев - Председател на Съюза на 

Евангелските петдесятни църкви на 16 юни 2019 година (неделя), след обедната 

информационна емисията „По света и у нас“, след излъчване на спортните новини и 

прогноза за времето с начален час между 12:27 – 12:30 часа по програма „БНТ1”.  

 9. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Спорт“ за промяна 

в параметрите на договор за партньорство с Българския футболен съюз свързано с 

излъчване на три гостувания на националния отбор по футбол в квалификационния цикъл, 

Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №26/30.05.2019 

година, т. 21. 

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция 

„Икономическа“ по решение на УС, протокол №22/09.05.2019 година, т.12 относно 

разходите и приходите свързани с излъчването на Световното първенство по футбол – 

Русия 2018 година и Европейското първенство по футбол – Франция 2016 година. 

11. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния продуцент на ПЦ „Вътрешна 

телевизионна продукция“ в дирекция „Програма БНТ1“ за определяне на комисионното 

възнаграждение за посредническа дейност по сключен договор с Българска банка за 

развитие и становище от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет с 

оглед становището на Директора на дирекция „Икономическа“ и в съответствие с 

Вътрешни правила за осъществяване на посредническа дейност при продажба на 

търговски съобщения в програмите на БНТ не дава съгласие за изплащане на комисионно 

възнаграждение на Мария Евгениева Атанасова.  

12. Във връзка с необходимостта от техническо обслужване и ремонт на 

автомобилите от автопарка на БНТ и предложение от Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ за стартиране на обществена поръчка, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на 

цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл. 20, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

"Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до 

пет тона от автопарка на БНТ“ с пет обособени позиции: Обособена позиция №1: 

"Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до 

пет тона от автопарка на БНТ  София", Обособена позиция №2:  "Техническо обслужване, 

поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на 

РТВЦ Русе", Обособена позиция №3: "Техническо обслужване, поддържане и текущ 

ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Варна", 

Обособена позиция №4  "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на 

автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Благоевград" и Обособена 

позиция №5:  "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с 

общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Пловдив". 

13. Решението по точката не е публично. 



 

14. Управителният съвет разгледа предоставения списък от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ за изработените графични елементи от „Формшлаг“ ЕООД и 

обсъди предложението на и.д.Генералния директор за преразглеждане на сключен договор 

с фирмата за извършване на консултации свързани с въвеждането на новата графична 

идентичност на БНТ и дава съгласие за прекратяване с едномесечно предизвестие на 

сключен договор №ДГ-6935/10.12.2018 година между БНТ и „Формшлаг“ ЕООД. 

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

на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет дава принципно съгласие да бъде 

подготвено проектно предложение за кандидатстване за осигуряване на финансиране за 

дигитализиране на аудиовизуалния архив на БНТ – информационни, публицистични, 

забавни и др.предавания, както и игрални филми продуцирани от БНТ. 

 16. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Арлекин“ и 

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

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, 

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

дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път 

на готов концерт в две части от конкурса „Киното – моя любов, моя песен“ в рамките на 

Фестивала за детско медийно творчество „Арлекин“. 

 17. Във връзка с писмо от ЕТ „Еди – Център за красота и здраве – Емил Илиев“ и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за проведени 

допълнителни преговори с организатора относно заснемане и излъчване на 

Международния джаз фестивал – Банско`2019, Управителният съвет дава съгласие за 

промяна в решение на УС, протокол №23/16.05.2019 година, т.7 и одобрява сключване на 

договор за заснемане и излъчване на концерти от фестивала. 

18. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на фестивала „Хоро на 

поморийския бряг“ 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“, 

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ3”, и.д.Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на 

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

дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на концерт, който ще се проведе на 13.06.2019 година в Летен театър, град 

Бургас. 

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

финансовия контрольор на БНТ с информация за извършени проверки и действия по 

предварителен контрол относно сключване на договор за посредническа дейност, 

Управителният съвет с оглед изразените становища, променя своето решение в протокол 

№22/09.05.2019 година, т.11. 

 


