
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 49 

от заседание проведено на 10.10.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 02.10.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

документален филм с работно заглавие „Секретните доклади на Сол Полански“ от 

рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

 2. 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 околната среда и водите, за закупуване на програмно време 

за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“. 

3. Във връзка с писмо от г-н Боян Магдалинчев – Представляващ Висшия съдебен 

съвет с искане за предоставяне на програмно време за пряко излъчване на Пленума на 

ВСС на 24.10.2019 година от 10:00 часа, във връзка с процедурата по избор на главен 

прокурор на Република България, Управителният съвет дава съгласие за пряко излъчване 

на откриването на Пленума на ВСС за избор на главен прокурор на Република България на 

24.10.2019 година. 

4. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ за окончателно приключване на детския игрален 

телевизионен сериал „Островът на сините птици“ – 8 епизода по 54 минути, протокол от 

заседание на Комисия за оценка на готовите филми, проведено на 12.07.2019 година, 

протокол удостоверяващ окончателния вариант на сериала, протокол от предаване на 

филмовия проект в телевизионния фонд на БНТ, справка за постигнатите рейтинги при 

излъчване на сериала в съответните таргет групи, Управителният съвет след като обсъди 

внесените документи и в съответствие с чл. 91 от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ дава съгласие за приключване на детския 

игрален телевизионен сериал „Островът на сините птици“, изпълнителен продуцент „Ред 

Карпет“ ЕООД с представител Веселка Кирякова и определя „първа категория” на филма 

като художествен продукт.  

 5. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ по решение 

на УС, протокол №46/26.09.2019 година, т.13, Управителният съвет дава съгласие да бъдат 

отписани от счетоводния баланс на БНТ на несъбираеми вземания на БНТ. 

6. Управителният съвет приема за сведение информацията от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“ за определянето й като външен член на Одитния комитет на 

Министерството на правосъдието с мандат от три години. 

 7. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 03/2019 година за извършен одитен 

ангажимент за увереност на процеса на формиране и изплащане на възнаграждения по 

извънтрудови правоотношения за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и докладна 

записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за 

сведение предоставения доклад и възлага на Директора на дирекция „Икономическа“, 

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

дирекция „Спорт“, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ да предприемат съответните действия за изпълнение на 

дадените препоръки в окончателния доклад за отстраняване на констатираните пропуски 

при извършения одит. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол № 46/26.09.2019 година, т. 4 за 

предоставяне на телевизионно време за 34 броя излъчвания на четири информационни 



 

клипа, които да информират и насочат участниците в предстоящите избори за кметове и 

общински съветници за техните задължения по Изборния кодекс по предложение на 

Председателя на Сметната палата и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на допълнително 16 

броя клипа, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал.  2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на 

посочените изисквания. 

9. Във връзка с направено предложение в докладната записка от Директора на 

дирекция „Правна“ и Изпълнителния директор и с оглед избягване противоречиви 

тълкувания на преходните и заключителните разпоредби в Правилника за реда и условията 

на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, изменен с решение на УС, протокол 

№59/21.11.2018 година, т.13, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за 

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

Управителния съвет на БНТ, утвърждава изменение в преходните и заключителните 

разпоредби на Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми 

в БНТ, както следва:  

„§ 2. Настоящият Правилник влиза в сила от 01.01.2019 година, като неговите 

разпоредби са приложими и за всички вече одобрени филмови проекти, за които към 

датата на влизането му в сила не е налице сключен договор за предподготовка или 

реализация, респ. за копродукция или предварителна откупка на права за излъчване 

(„присейл“).“ 

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

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за избор на изпълнител след 

проведена процедура по обществена поръчка с предмет "Осигуряване на въоръжена 

денонощна физическа охрана и пропускателен режим на обекти на БНТ и БНР“ в две 

обособени позиции – Обособена позиция №1: „Осигуряване на въоръжена денонощна 

физическа охрана и пропускателен режим в сградата на РРС Благоевград на БНР и на 

РТВЦ Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56“ и Обособена позиция №2: „Осигуряване 

на въоръжена денонощна физическа охрана и пропускателен режим на РТВЦ Русе, ул. 

„Цариброд“ №6“ и решение № РД-10-329/31.07.2019 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, както следва: 

- По обособена позиция №1: „Осигуряване на въоръжена денонощна физическа 

охрана и пропускателен режим в сградата на РРС Благоевград на БНР и на РТВЦ 

Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56“ с „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД със срок на 

изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца. Договорът е тристранен с възложители БНТ и 

БНР и изпълнител „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, като месечната стойност на услугата ще 

бъде заплащана 50% от БНТ и 50% от БНР. 

- По обособена позиция №2: „Осигуряване на въоръжена денонощно физическа 

охрана и пропускателен режим на РТВЦ Русе, ул. „Цариброд“ №6“ с „БАТ СЕКЮРИТИ“ 

ЕООД със срок на изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца.  

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

на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка на основание чл. 18, 

ал. 1, т. 8, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за 

обществените поръчки чрез процедура на договаряне  без предварително обявление, 

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 дава съгласие за провеждане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на БНТ“ в две обособени 



 

позиции – Обособена позиция №1: „Доставка на природен газ за нуждите на РТВЦ 

Благоевград“ и Обособена позиция №2: „Доставка на природен газ за нуждите на 

Творчески дом на БНТ в Пампорово“.  

1. Прогнозната стойност за обособена позиция №1: „Доставка на природен газ за 

нуждите на РТВЦ Благоевград“ покана за участие да бъде изпратена до фирма „Аресгаз“ 

АД притежаваща изключителни права за разпределение и снабдяване с природен газ от 

краен снабдител.  

2. Прогнозната стойност за обособена позиция №2: „Доставка на природен газ за 

нуждите на Творчески дом на БНТ в Пампорово“ покана за участие да бъде изпратена до 

фирма „Райков сервиз“ ООД притежаваща изключителни права за разпределение и 

снабдяване с природен газ от краен снабдител.  

12. Във връзка със закриване на активния летен сезон и необходимостта от 

осигуряване на достатъчен персонал, който да обслужва почиващите през активния зимен 

туристически сезон в Творчески дом на БНТ в Пампорово и становище от Директора на 

дирекция „Правна“, 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 

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.11.2019 

година. 

13. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на производствен център 

“Реализация – Информация” за трансформиране на две щатни бройки от длъжността 

Техник-телекомуникации свързани с това, че служителите са придобили висше инженерно 

образование по телекомуникации и отговарят на изискванията за длъжността Инженер 

сателитни комуникации и становище от Директора на дирекция „Правна“, 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 дава съгласие за промяна в 

длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“, считано от 01.11.2019 

година. 

14. Решението по точката не е публично. 

 


