
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 40 

от заседание проведено на 02.09.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет изменя своето решение в протокол №36/06.08.2020 година, 

т. 5 като одобрява срещу предоставените права за излъчване на външната продукция „БГ 

версия“, БНТ да предостави на продуцентите „Монте мюзик“ ООД и „Метрорадио“ ЕООД 

телевизионно време за излъчване на рекламни форми. 

 2. Управителният съвет обсъди писмо от Български футболен съюз и дава съгласие 

за сключване на анекс към договор № ДГ-4091/20.08.2019 година за партньорство 

свързано с излъчване на три гостувания на националния отбор по футбол в 

квалификационния цикъл на турнира „УЕФА Лига на нациите“. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №38/19.08.2020 година, т. 4 за промяна в 

заглавията на предаванията предвидени за реализация и излъчване през новия 

телевизионен сезон по програма „БНТ1“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Новини и актуални предавания“, Управителният съвет с оглед, че заглавието на 

предаването „България на живо“ не може да бъде използвано, тъй като съществува 

предаване със същото заглавие, одобрява новото заглавие на предаването „България в 60 

минути“. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор с „Медия 

Икономика България“ ООД за 2020 година за медийно партньорство за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ.  

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор с „Бранд Медия 

България“ ЕООД за 2020 година за медийно партньорство за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ.  

6. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Тодор Чобанов – Зам.-кмет на 

Столична община и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за 

сключване на договор за предоставяне на права за излъчване на готов филм за носителите 

на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата на творци 

от София. 

7. Във връзка с Решение на Министерския съвет от 27.08.2020 година за 

удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в страната до 

30.09.2020 година и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на 

отдел „Обществени поръчки“ с информация за изчерпване на сключен договор № ДГ-

1334/10.04.2020 година, както по отношение на определената му стойност, така и като 

срок на действие, Управителния съвет с оглед, че разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки не се прилагат при закупуване от възложителите на хигиенни материали, 

дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства необходими за 

обезпечаване на противоепидемичните мерки и на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от 

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

договор с „Виктория-В България“ ООД с предмет „Доставка и прилагане на препарати за 

дезинфекция на работните и офис помещенията, студията и прилежащите им пространства 

в сградите на БНТ в град София“.  



 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №39/26.08.2020 година, т. 7 (1) за внасяне 

на проект на Правила за опазване и съхранение на телевизионната техника и варианти за 

защита и застраховка на движимите технически мощности и докладна записка от 

Директора на дирекция „Техника и технологии“, Управителният съвет приема 

предложението и възлага на Генералния директор да сформира работна група от 

представители на основни структурни звена в БНТ, имащи пряко отношение към работата 

с предоставена телевизионна техника,  опазването и нейното съхранение.  

 9. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за промяна в параметрите по договор с Министерство на труда и 

социалната политика за закупуване на програмно време за излъчване на рубрики по темата 

„Корпоративна социална отговорност“, Управителният съвет изменя свое решение в 

протокол №34/22.07.2020 година, т.13 като одобрява промяна във времетраенето на 8 

(осем) броя рубрики, които да бъдат с продължителност до 23 (двадесет и три) минути.  

 10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор с фирма „Артекс 

Инженеринг“ АД за закупуване на телевизионно време за излъчване на готов концерт 

„Българийо, аз всичко тебе дадох“ по програма „БНТ1“. 

 11. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 04/2020 за извършен одитен 

ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Варна за периода 

от 01.01.2019 година до 31.12.2019 година и докладна записка от Директора на дирекция 

„Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и 

възлага на и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция „Правна“ 

да внесат становище по изготвения от дирекция „Вътрешен одит“ проект на План за 

действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад. 

12. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 25 август 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява необходимите разходи за 

реализация на вътрешната телевизионна продукция за третото тримесечие на 2020 година. 

13. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 25 август 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява средства за одекоряване 

на телевизионното студио на БНТ към новата пленарна зала на Народното събрание на 

бул. „Княз Александър Дондуков“ №2, запазване цената за закупуване на външната 

продукция „Последният печели“ и разпределение на спонсорски приходи за предаването 

„Бразди“ за месец юли 2020 година по сключени договори с „Рапид КБ“ и „Байер 

България“. 

14. Във връзка с решение на УС, протокол №39/26.08.2020 година, т.16 за 

сключване на договори с Община Варна за реализиране на проектите „Варненско лято“ – 

концертите“ и „Откритата сцена на Варна“ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ за излъчване на анонсиращи клипове за 

популяризиране на част от концертната програма в рамките на Международния музикален 

фестивал „Варненско лято“, която БНТ ще заснеме и излъчи в програмите си, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ,  дава съгласие за предоставяне на програмно 

време за излъчване информационни клипове, 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 съдържат 

търговска информация и отговарят на посочените изисквания.   


