
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 08 

от заседание проведено на 02.03.2022 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от проф. д-р Сава Димитров, Ректор 

на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване 

на договор за годишно медийно партньорство през 2022 и 2023 година за популяризиране 

на събития, кампании и проекти. 

2. Във връзка с писмо от г-н Милен Врабевски – създател, продуцент и автор на 

„Интелиджънт Мюзик“  ЕООД  с молба за излъчване на кратки видеа с участието на Дий 

Снайдер, Греъм Бонет, Аксел Руди Пел, Джон Пейни др. в подкрепа на рок група 

Intelligent Music Project, която с песента „Intention“ ще представи България на 

Международния конкурс за песен на Евровизия през 2022 година и докладна записка от 

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за излъчване на клипове, за популяризиране 

на българската песен в Международния конкурс за песен на Евровизия през 2022 година. 

3. Управителният съвет приема за сведение информацията в докладната записка на 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“ относно предстоящо обявяване на търг от 

Международния олимпийски комитет за придобиване на медийни права за отразяване на 

следващите два цикъла на Олимпийските игри и сроковете за подаване на съвместна 

оферта от страните членки на Европейския съюз за радио и телевизия. 

4. Решението по точката не е публично. 

 5. Във връзка с решение на УС, протокол №04/02.02.2022 година, т.6 за излъчване 

на репортажни и магазинни предавания от състезания с електрически автомобили 

„Екстрийм Е“ през 2022 година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“, Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 1 от Общите 

условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ, одобрява цена за 30 

секунден рекламен клип и условия за продажба на търговски съобщения. 

6. Управителният съвет приема за сведение, представения от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“ годишен доклад и въпросник за дейността по вътрешен одит в 

БНТ за периода от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година. 

7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение между Българската 

национална телевизия и Българското национално радио за участие по Мярка 01 

„Подобряване на обществената среда в населените места“ по проект „Красива България“ 

за извършване на ремонтни дейности по сградата в гр. Пловдив, ул. „Найден Геров“ №8. 

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” и на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 

2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот – помещение (бивше „Железарско ателие“), публична държавна 

собственост, предоставен за управление на БНТ, находящ се в град София, бул. 

„Цариградско шосе“ №111 на територията на Проектантско-постановъчна база в НРТЦ. 

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” и на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 

2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 



 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот – помещение (бивше ателие „Художници“), публична държавна 

собственост, предоставен за управление на БНТ, находящ се в град София, бул. 

„Цариградско шосе“ №111. 

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” и на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 

2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот – помещение № 201А, публична държавна собственост, предоставен за 

управление на БНТ, находящ се на етаж втори, блок „А“ в административната сграда на 

РТВЦ Благоевград, ул.“Иван Михайлов“ №56. 

11. Във връзка с изтичане срока на договор № 9-4/05.01.2017 година  за отдаване 

под наем на част от недвижим имот находящ се в общите части на техническата сграда на 

БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет 

на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от 

Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на процедура за 

провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 5 (пет) кв. м. за разполагане 

на 3 (три) броя автомати за продажба на топли напитки в общите части на партер, първи и 

трети етаж и 1 (един) брой комбиниран автомат за продажба на студени напитки и 

пакетирани изделия в общите части на партер в техническата сграда на БНТ, част от 

недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, 

находящ се в град гр. София, на ул. „Тулово“ №2. 

12. Управителният съвет обсъди внесения от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ протокол №02 от заседание на Съвета за технологично развитие, проведено 

на 24.02.2022 година за обсъждане на техническа спецификация за провеждане на 

обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата система за 

автоматизирано планиране,  излъчване и отчет на телевизионните канали на БНТ (трафик 

система) чрез изработка и внедряване на допълнителен модул за управление на файлове с 

аудио-визуално съдържание към трафик системата“. 

Техническата спецификация и съответните документи да бъдат предоставени на 

отдел „Обществени поръчки“ за подготвяне на необходимата документация за стартиране 

на поръчката. 

 13. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“ за приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, 

проведена чрез открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на комуникационни устройства за 

разширение на съществуващата инфраструктура“ и Заповед № РД-10-57/08.02.2022 

година на Генералния 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 „РИСК ЕЛЕКТРОНИК“ ООД. 

 14. Във връзка с решение на УС на БНТ, протокол № 5/10.02.2022 година, т.9, за 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на студийно и извънстудийно телевизионно оборудване“, становище от 

Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет обсъди предложение от 

Директора на дирекция „Техника и технологии“ с извършена корекция на техническото 

задание, съобразено с предложената стойност и 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. 1, 

във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, дава съгласие за провеждане 

на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

студийно и извънстудийно телевизионно оборудване“. 



 

 15. Управителният съвет обсъди протокол №03 от 22 февруари 2022 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на Празнична програма за 3 март – Национален празник на Република 

България, проектобюджет за реализация на церемонията по връчването на Националните 

награди „Икар“, организирана от Съюза на артистите в България, проектобюджет за 

реализация на церемонията по връчването на наградите на София Филм Фест, 

организирана от „Арт фест“ ЕООД, проектобюджет за отразяване на Маратона на град 

Варна на 8 май 2022 година и Маратона на град София на 9 октомври 2022 година, 

организирани от Фондация „София – Европейска столица на спорта“, проектобюджет за 

реализация на шест рубрики по сключен договор с Изпълнителна агенция „Програма за 

образование“ за предоставяне на програмно време за популяризиране на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проектобюджет за реализация на 

четири рубрики по сключен договор с Министерство на труда и социалната политика за 

предоставяне на програмно време за популяризиране на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, проектобюджет за реализация на дванадесет рубрики по сключен 

договор с Министерство на земеделието, храните и горите за предоставяне на програмно 

време за популяризиране на „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. и 

проектобюджет за реализация на програмна форма за ползите от ваксинацията по сключен 

договор с Министерство на здравеопазването. 

16. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ с 

информация за съществуващи проблеми, свързани с дейностите - компютърни надписи и 

ауто кю в ежедневните спортни емисии, поради отказ от страна на служителите на 

длъжност „координатор надписи и ауто кю“ в отдел „Новинарско съдържание“, дирекция 

„Новини и актуални предавания“ да обезпечават и предаванията на дирекция „Спорт“, 

Управителният съвет след като обсъди докладната записка, възлага на Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси“ да внесе корекция в утвърдените с решение на УС, 

протокол №40/13.10.2021 година, т. 13 длъжностни характеристики за длъжностите 

„главен координатор надписи и ауто кю“ и „координатор надписи и ауто кю“, като се 

включи и ангажимент за обезпечаване на надписите и ауто кю на предаванията на 

дирекция „Спорт“. 

17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за промяна в щатното разписание на дирекцията поради увеличения обем 

задачи в отдел „Търговска дейност“ и становище от Директора на дирекция 

„Икономическа“, 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, 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации“, считано от 07.03.2022 година. 

 18. Решението по точката не е публично. 

 19. Решението по точката не е публично. 

20. Във връзка с предложение от Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“, 

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 сектор „Сигурност и ОМП“ и дирекция 

„Техника и технологии“, считано от 15.03.2022 година. 

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

Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение между Българската 

национална телевизия и Министерство на труда и социалната политика за финансиране на 

одобрено проектно предложение за извършване на ремонтни дейности на фасадата на 

административната сграда на РТВЦ Русе, ул. „Цариброд“ №6 по Мярка 01 „Подобряване 

на обществената среда в населените места“ по проект „Красива България“. 



 

22. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ и и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ да предприемат 

необходимите действия за изпълнение на Заповед № РД-10-550 от 22.11.2021 година по 

точка 2.2, като стая №3, етаж 2 в Техническата сграда да бъде предоставена за ползване от 

екипа на предаването „Още от деня“.  

Служителите от дирекция „Програмно съдържание“ – Евгения Атанасова и Йоана 

Левиева-Сойър да се преместят в стая 6 на етаж 6, съгласно разпределението на дирекция 

„Програмно съдържание“. 

 


