
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 27.06.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 10 и 11 юни 2019 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и утвърждава бюджетни рамки за 

реализация на вътрешни телевизионни предавания на дирекциите и направленията 

произвеждащи програмно съдържание за третото тримесечие на 2019 година. 

2. Във връзка с решения на УС, протокол №14/04.04.2019 година, т.2 и протокол 

№30/20.06.2019 година, т.11 за одобрение на разходи за пренос на телевизионния сигнал за 

излъчване на пет срещи от Европейското първенство по баскетбол за жени и три срещи от 

Световното първенство по баскетбол, което ще се проведе от 31 август до 15 септември 

2019 година в Китай, и докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Спорт“, 

Управителният съвет дава съгласие да бъде завишена бюджетната рамка на ПЦ „Спорт“ за 

третото тримесечие на 2019 година. 

 3. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна” и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, относно приключила обществена поръчка проведена на основание 

чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуга 

временно наемане на сателитен канал за връзка за работата на наличните сателитни 

станции за пренос на телевизионен сигнал“ и решение № РД-10-261/17.06.2019 година на 

Генерален директор за класиране на участниците и 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 /БТК/ 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №29/13.06.2019 година, т.13 за 

провеждане на обществена поръчка за осигуряване на денонощна охрана на РТВЦ Русе и 

РТВЦ Благоевград с оглед, че обектите са стратегически, съгласно ПМС №181 от 

20.07.2009 година и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, 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. 12 от Закона за 

обществените поръчки дава съгласие за провеждане на публично състезание с предмет: 

"Осигуряване на въоръжена денонощна физическа охрана и пропускателен режим на 

обекти на БНТ и БНР“ с две обособени позиции: Позиция №1 - "Осигуряване на 

въоръжена денонощна физическа охрана и пропускателен режим в сградата на РРС 

Благоевград на БНР и на РТВЦ Благоевград“ и Позиция №2 – „Осигуряване на въоръжена 

денонощна физическа охрана и пропускателен режим на РТВЦ Русе“.  

 5. 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 май 2019 година. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №29/13.06.2019 година, т.11, подт.1, 

получено писмо от Фондация „Аполония” относно условията 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 Директора на дирекция 

„Информация“, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1” и Директора на дирекция 



 

„Маркетинг и комуникации”,  Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор 

с  Фондация „Аполония”. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №03/23.01.2019 година, т.3 за участие на 

БНТ в конкурса на Европейския съюз за радио и телевизия за реализация на детски 

телевизионни игрални и документални филми на тема за игралните новели „Кажи ми една 

тайна“ и на тема за документалните филми „Мога да го направя“, Управителният съвет 

обсъди протокол №7/26.06.2019 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

приема бюджет за реализация на телевизионен документален филм с работно заглавие 

„Спортен коментатор“. 

8. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 26.06.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

документален филм с работно заглавие „Предизвикателството“ от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

9. Във връзка с получено допълнително писмо от Българската федерация по 

волейбол и докладна записка от Директора на дирекция „Информация“, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор с Българската федерация по волейбол за 

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

проведе от 9 до 11 август 2019 година в град Варна. 

10. Във връзка с необходимостта от оторизиране на служител от БНТ, който да 

отговаря и да следи всички дейности по поддръжка на монтираните системи за контрол на 

достъпа, видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и бариери в недвижимите 

имоти на БНТ и предложение от и.д.Генералния директор на БНТ, Управителният съвет 

дава съгласие Трифон Карапенчев, Ръководител на сектор „Сигурност и ОМП“ да 

отговаря за дейностите по монтираните системи за осъществяване на охраната и 

пропускателния режим в БНТ. 

Управителният съвет възлага на и.д.Началника на отдел „Управление на човешките 

ресурси“ и Директора на дирекция „Правна“, съгласно взетото решение да допълнят в 

длъжностната характеристика, допълнителните функции на Ръководител на сектор 

„Сигурност и ОМП“. 

 


