
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание проведено на 30.05.2018 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 22.05.2018 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за реализация на 

спортно-коментарните предавания, подкрепящи излъчването на Световното първенство по 

футбол, което ще се проведе в Русия от 14 юни до 15 юли 2018 година. 

 2. Във връзка с предложение от Фондация „Кредо Бонум“ за продължаване срока на 

договор за производство и излъчване на нови издания от поредицата „Зелена светлина“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Информация“, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на анекс към договор № БНТ1-7-4-4794/31.05.2014 година с 

Фондация „Кредо Бонум“ за създаване и излъчване на нови 240 броя от съвместната 

продукция „Зелена светлина“, при запазване на досегашните условия и параметри. 

3. Във връзка с предложение от фирма „Две четвърти” ЕООД за реализация на 

съвместно телевизионно предаване „Етнофокус”, докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ и протокол от заседание на Продуцентския съвет на 

дирекция „БНТ Свят и региони”, Управителният съвет на основание Правилата за 

включване в програмите на БНТ на предавания, създадени от независими български 

продуценти и за участието й в съвместни продукции дава принципно съгласие за 

откриване на процедура на договаряне между БНТ и „Две четвърти” ЕООД за реализиране 

на съвместната продукция „Етнофокус” – 24 броя по 54 минути.  

Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” 

да проведе преговори за формиране на бюджет, който да се внесе за обсъждане и 

одобрение от Комисията за реализация на телевизионна продукция, както и условията по 

сключване на договора с независимия продуцент. Да бъде предложена и програмна 

позиция за излъчване на продукцията по програма „БНТ2“.  

4. Във връзка с писмо от Добромира Терпешева, уредник на галерия „УниАрт“ на 

Нов български университет  с молба за предоставяне на права за публична прожекция на 

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

произведения на художника Генко Генков 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.8 от 

ЗАПСП на документалния филм „Генко“, произведен през 1994 година, с автори: 

сценаристи – Боряна Пунчева и Виолет Цеков, режисьор – Боряна Пунчева, оператор – 

Войчех Тодоров. 

5. Управителният съвет  приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ по решение на УС, протокол 

№25/02.05.2018 година, т.15.1.  

 6. Във връзка с одобрената лятна програмната схема на „БНТ1“ с решение на УС, 

протокол №24/26.04.2018 година, т.12 и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за 

радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и 

дейността на УС, утвърждава промяна в Тарифа за продажба на търговски съобщения по 

гарантиран рейтинг на предаванията в програма „БНТ1“, част от Търговската политика на 

БНТ за 2018 година.  

 7. 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 януари 2018 година. 

 8. 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 2017 година. 

 9. 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 март 2017 година. 

 10. 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 2017 година. 

 11. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ за промяна в чл. 

3 от Правилата за работа на Комисията за реализация на телевизионна продукция, касаеща 

състава на Комисията, Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за 

следващо заседание. 

 12. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 04/2018 година за извършен одитен 

ангажимент за увереност относно процеса на планиране и осъществяване на дейностите за 

повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в БНТ 

за периода от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година и докладна записка от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение предоставения 

доклад и възлага на Директора на дирекция „Правна“ да предприеме съответните действия 

за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад. 

 Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Правна“ в срок до 

08.06.2018 година да внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ конкретен 

План за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 

04/2018 г. 

 13. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по 

обществена поръчка с предмет: „Услуги по пренос и сателитно разпространение на 

програма „БНТ Свят“ за територията на Европа и Северна Африка“ и решение № РД-10-

226/21.05.2018 година на Генерален директор за избор на изпълнител, Управителният 

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

БНТ утвърждава сключване на договор за изпълнение с „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД. 

 14. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на данни за телевизионна аудитория и 

мониторинг на телевизионна програма и реклама, и инсталация и поддръжка на софтуер за 

обработка на доставените данни“ и решение № РД-10-227/21.05.2018 година на Генерален 

директор за избор на изпълнител, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на 

договор за изпълнение с  дружество „ГАРБ АУДИЕНС МЕЖЪРМЕНТ БЪЛГАРИЯ” АД. 

15. Във връзка с Решение на № 552/17.05.2018 година на Комисията за за защита на 

конкуренцията и доклад от и.д.Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет възлага на Генералния директор да сформира работна група, която 



 

да изготви техническо задание за обявяване на обществена поръчка с предмет "Вътрешно 

почистване на сградите, предоставени за управление на БНТ“.  

16. Във връзка с необходимостта от привеждане на дейността на БНТ по събиране, 

обработка и съхранение на лични данни в съответствие с новите нормативни изисквания в 

областта на защитата на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на лични данни – GDPR) и докладна записка от Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет утвърждава Политика за защита на личните 

данни в Българската национална телевизия, като същата влиза в сила от 31.05.2018 година.  

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ съвместно с Директора на дирекция „Правна“, с оглед използване на 

подлежащи на персонално идентифициране данни, споделяни чрез поддържаните от БНТ 

интернет страници, при необходимост да бъде допълнена Политика за защита на личните 

данни в Българската национална телевизия. 

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

поетапно влизане на летни програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят“, Управителният 

съвет взе следните решения: 

17.1. Одобрява лятна програмна схема на „БНТ2” за периода от 14 юни до 9 

септември 2018 година, както следва:  

17.2. Одобрява лятна програмна схема на „БНТ Свят” за периода от 4 юни до 9 

септември 2018 година.  

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

поетапно влизане на лятна програмна схема на „БНТ HD“, Управителният съвет одобрява 

лятна програмна схема на „БНТ HD“ за периода от 14 юни до 9 септември 2018 година.  

 


