
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание проведено на 14.04.2021 година 

 

 

 

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

„Спорт“ за проведени преговори с фирма „Extreme e limited“ за придобиване на права за 

излъчване на репортажни програми „Екстрийм Е“ от състезания с електрически 

автомобили, които се провеждат на различни видове настилки и с оглед необходимостта 

от осигуряване на качествено спортно съдържание за програма „БНТ3“, дава съгласие за 

сключване на договор с „Extreme e limited“ за излъчване по програма „БНТ3“ на 

репортажни предавания „Екстрийм Е“. 

 2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“, съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ за актуализиране на тарифа 

за заплащане на репортажи, реализирани в страната и чужбина с цел по-точно планиране и 

по-ефективно разходване на средствата, необходими за реализация на репортажи от 

кореспонденти на БНТ в страната и чужбина, Управителният съвет, като взе предвид, че 

включените в предложената Тарифа дейности и услуги не попадат в приложното поле на 

Закона за обществените поръчки, по силата на чл. 14, ал. 1, т. 3, съгласно който публичните 

възложители не прилагат закона при придобиване, разработка, продуциране или съвместно 

продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги 

или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални 

медийни услуги, 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 УС на БНТ, утвърждава Тарифата за 

изплащане на възнаграждения на кореспонденти от страната и чужбина и наемане на 

телевизионна техника за преки включвания в новините и актуалните предавания на БНТ. 

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

„Обществени поръчки“ за приключила процедура за съвместно възлагане на обществена 

поръчка, открита на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет 

„Изпълнение на СМР по фасада и покрива на сградата на РРС Благоевград на БНР и на 

РТВЦ Благоевград на БНТ“, 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 „ИНФРА КОНЦЕПТ“ ЕООД. 

Обществената поръчка е проведена чрез съвместно възлагане, съгласно чл. 8, ал. 1 

от Закона за обществени поръчки и договорът е тристранен с възложители БНТ и БНР, и 

изпълнител „ИНФРА КОНЦЕПТ“ ЕООД.  

4. Във връзка с решение на УС на БНТ, протокол № 13/31.03.2021 година, т.10, за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обществена мобилна 

телефонна услуга и мобилен интернет“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ с информация за подадена справка 

от дирекция „Икономическа“ към отдел „Обществени поръчки“ за неизразходваната сума 

по действащия към настоящия момент договор № ДГ-2092/23.04.2019 година с „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД и предложение за сключване на анекс към договора, 

Управителният съвет, предвид правната възможност на чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за 

обществените поръчки и с оглед наличието на свободен финансов ресурс по основния 

договор, дава съгласие за сключване на анекс към договор ДГ-2092/23.04.2019, чрез който 

да бъде увеличен срока на договора с още 3 (три) календарни месеца или до избирането на 

нов изпълнител по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с идентичен 

предмет.  



 

5. Във връзка с решение на УС, протокол №14/08.04.2021 година, т.2 за излъчване 

на Световната купа по спортна акробатика, която ще се проведе от 23 до 25 април 2021 

година в град София, и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява цени и условия за рекламодатели при 

излъчване на състезанието. 

 6. Във връзка с решение на УС, протокол №14/08.04.2021 година, т.1 за излъчване 

на  „Отборно картинг състезание за издръжливост“, което ще се проведе на 12 и 13 юни 

2021 година на писта „Мегапорт“ в град Хасково и докладна записка от Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени и 

условия за рекламодатели при излъчване на състезанието. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Мултимедия“ за промяна в 

щатното разписание на дирекцията, свързано с увеличаване обема на работа за 

популяризиране и разнообразяване на съдържанието на спортната секция в сайтовете на 

БНТ, с оглед излъчването на предстоящите големи спортни събития – Европейското 

първенство по футбол и Летните олимпийски игри, 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 „Мултимедия“ и дирекция „Техника и технологии“, считано от 26.04.2021 

година. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №53/27.11.2020 година, т.5 за 

копродуцентско участие на БНТ в реализацията на документалния филм „Жената, която 

беше единствения мъж“, разказ за живота и дейността на Екатерина Каравелова по случй 

160 години от рождението й, в съответствие с чл. 18, ал. 4 от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, Управителният съвет обсъди 

протокол №2 от 01.04.2021 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство за 

разглеждане на проекта за реализация на документалния филм „Жената, която беше 

единствения мъж“, с времетраене 54 минути, сценарист Юрий Дачев, режисьор Бояна 

Топчийска, оператор Георги Гвоздев, продуцент филмова къща „Фул Муун Улф“ ЕООД с 

представител Павел Ангелов Павлов и одобрява общият бюджет и копродуцентското 

участие на БНТ в реализацията на филма. 

10. Управителният съвет обсъди протокол №04 от 01.04.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец март 2021 година на излъчения 

документален филм „Историята от двете страни“ от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“. 

11. Във връзка с ДР №1/18.01.2021 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2021 година и извършени промени по бюджета на БНТ за 2021 година, и докладна записка 

от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет приема представеното 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2021 година. 

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция в бюджета на БНТ към 31.03.2021 година с оглед актуализиране на плановите 

показатели и привеждането им в съответствие с отчетните данни, Управителният съвет 

приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ към 31.03.2021 година. 

13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

промяна в бюджета на БНТ за 2021 година, съобразена с Постановление на Министерски 

съвет № 149/09.04.2021 година за одобряване на допълнителен трансфер за Българската 

национална телевизия за 2021 година за заплащане на натрупани просрочени задължения 

за електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионни програми чрез 



 

наземно цифрово радиоразпръскване, Управителният съвет приема мотивите за 

извършената корекция на бюджета на БНТ за 2021 година. 

14. Във връзка с ДР №1/18.01.2021 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2021 година и извършени промени по бюджета на БНТ за 2021 година, и докладна записка 

от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет приема представеното 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2021 година. 


