
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 22 

от заседание проведено на 04.06.2021 година 

 

 

 

1. Във връзка с обявената редовна конкурсна сесия за продуциране на българска 

телевизионна филмова продукция и докладна записка от Директора на дирекция 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ с предложение за одобрение на 

протокола от проведено заседание на Художествения съвет за игрално кино, сформиран 

със заповеди № РД-10-121/19.03.2021 година и № РД-10-129/25.03.2021 година на 

Генералния директор на БНТ, Управителният съвет обсъди протокола на Художествения 

съвет за игрално кино на постъпили проекти по позиции: „телевизионен семеен сериал” – 

12 епизода по 54 минути, „телевизионен сериал” – 12 епизода по 54 минути, екранизация 

по класически или съвременни български литературни произведения,  „пълнометражен 

игрален филм” – с времетраене 85 минути, екранизация по класически или съвременни 

български литературни произведения, „ситком” – 40 епизода по 27 минути,  „игрален 

филм - дебют” – 1 брой с времетраене 27 минути, на младежка тематика, „документален 

филм - дебют” – 1 брой с времетраене 27 минути, фокусиран върху национални и 

регионални исторически процеси и личности и на основание чл. 34 от Правилника за реда 

и условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни 

филми в БНТ и утвърждава класирането на филмовите проекти с над 70 на сто от 

максималния брой точки, на база обобщените оценъчни карти и представения протокол. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Организационен комитет – Гребане 

Пловдив и становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д. Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, и.д. Главния координатор на Координационен център, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора  на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, Директора на дирекция 

„Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на 

договор за заснемане и излъчване на Световно първенство по гребане за юноши и девойки 

- Пловдив 2021 година, което ще се проведе от 11 до 16 август 2021 година на Гребен 

канал в град Пловдив. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Веска Василева, изпълнителен 

директор на „ДИР.БГ“ АД /Dir.bg/ и становище от и.д. Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на 

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

стратегическо развитие“, Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция 

„Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на онлайн платформата "Идеалният 

кандидат", която има за цел да подпомогне младите и образовани хора търсещи 

професионална реализация. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, съгласувано от Програмния директор и и.д.Главния координатор на 

„Координационен център“ за приемане на проект за поетапно влизане на лятната 

програмна схема на „БНТ3”, и одобрява лятна програмна схема на „БНТ3” за периода от 7 

юни до 5 септември 2021 година. 

5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от доставка, монтаж и инсталация на комуникационни устройства за 

обновяване и разширение на съществуващата инфраструктура 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. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и 

инсталация на комуникационни устройства, доставка и конфигурация на сървър за 

виртуализация и въвеждане на  директорийна услуга за одит и наблюдение на 

комуникационната инфраструктура на БНТ“.    

6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от доставка на устройства за преобразуване на телевизионен сигнал от 

Регионалните телевизионни центрове 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, във връзка с чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на публично състезание с предмет: „Доставка на HD устройства за 

преобразуване на телевизионен сигнал от Регионалните телевизионни центрове на БНТ“.    

 7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от доставка на компютърно оборудване за нуждите на служителите на 

БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ за провеждане на процедура за вътрешен конкурентен подбор, съгласно 

сключено рамково споразумение № ДГ-2438/01.06.2021 година с изпълнители „Лирекс 

Хай Тех“ АД и „Риск електроник“ ООД по проведена обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на БНТ“ за Обособена позиция №1: 

„Доставка на компютърно оборудване“, Управителният съвет дава съгласие за провеждане 

на процедура за конкурентен подбор и одобрява поканата да бъде изпратена до 

изпълнителите по сключеното рамково споразумение. 

 8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на РТВЦ 

Благоевград и дава съгласие Регионален телевизионен център Благоевград да кандидатства 

за финансиране на проект от фонд „Култура” на община Благоевград за създаване на 

документален филм „Часовникът“, който ще представи творчеството на фолклорен 

ансамбъл „Пирин“, един от най-известните български фолклорни ансамбли и посланици 

на българското народно изкуство по света. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №10/11.03.2021 година, т. 11 за 

възстановяване функционирането на почивните бази на БНТ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Икономическа“ за необходимостта от осигуряване на достатъчен 

персонал, който да обслужва почиващите през активния летен туристически сезон в 

Почивен дом в град Китен, 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 одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 

15.06.2021 година. 

10. Управителният съвет приема за сведениe получения отговор от Министерство 

на труда и социалната политика, с което е информиран Директорът на дирекция 

„Икономическа“, че на наследниците на починалия телевизионен оператор Емил Милев 

може да бъде изплатено обезщетение по реда на чл. 222, ал. 3 и ал. 4 от Кодекса на труда. 

11. Във връзка с отправени през последните дни обвинения от Министъра на 

културата в служебното правителство и опитите за ограничаване на свободата на 

изразяване и редакционната независимост на журналистите в БНТ, Управителният съвет 

изразява своята категорична позиция относно опитите за упражняване на цензура върху 

решенията на журналистите, които по закон са независими и самостоятелни. 


