
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 25 

от заседание проведено на 01.07.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от продуцентска къща „Фул Муун 

Улф“ ЕООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за 

излъчване по безжичен път на документалния филм „Когато Дякона срещна Апостола“. 

2. Във връзка с получено писмо от Български Червен кръст за възлагане на БНТ 

производството на документален филм за историята и дейностите на Българския младежки 

Червен кръст, който през месец октомври ще отбележи своята 100-годишнина и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с Български Червен кръст за заснемане на 30-минутен 

документален филм. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 25 юни 2021 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за изработка на 

видеоматериали по задание на ЦИК, които да информират и да подпомогнат работата на 

СИК и гражданите в упражняването им на глас чрез машинно гласуване в изборния ден на 

11 юли 2021 година.  

4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

необходимостта от абонаментно поддържане на внедрените програмни продукти „Бизнес 

процесор – WEB версия счетоводство (КОНТО 66)”, „dWare OS приложение 

„Бюджетиране и следене на разходите по продукции“ и Интегрирана система за 

управление на човешките ресурси „Аладин” за поделенията на БНТ и доклад Директора на 

дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на 

процедури 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 и чл. 79, ал.1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки, дава съгласие 

за провеждане на процедури на договаряне без предварително обявление със следните 

предмети: 

4.1. „Абонаментно поддържане на Интегрирана система за управление на 

човешките ресурси „Аладин” за нуждите на Българска национална телевизия /БНТ/ - ЦУ и 

четири Регионални телевизионни центъра /РТВЦ/". 

4.2. Абонаментно поддържане на Програмен продукт „Бизнес процесор – WEB 

версия счетоводство (КОНТО 66)”. 

4.3. Абонаментно поддържане на Програмен продукт „dWare OS приложение 

„Бюджетиране и следене на разходите по продукции“. 

 5. 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. 

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

„Обществени поръчки“ за приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, 

открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет 

„Доставка на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет“ и решение № 

РД-10-275/17.06.2021 година на Генерален директор за класиране на участниците по 

проведената обществена поръчка, 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 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол № 24/23.06.2021 година, т. 10 за 

оптимизация на длъжностите в отдел „Управление на сграден фонд“ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Икономическа“ за приемане на длъжностни характеристики, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, 

одобрява длъжностни характеристики за „специалист“ и „помощник-домакин“ в отдел 

„Управление на сграден фонд“, дирекция „Икономическа“. 

8. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Директора на дирекция „Икономическа” за назначени и 

освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 април до 30 юни 2021 

година.  

9. Във връзка с предложение от Програмния директор за одобрение на третия етап 

на лятна програмна схема на „БНТ1“, свързан с производството и излъчването на 

предаванията на дирекция „Новини и актуални предавания“, Управителният съвет 

одобрява спирането от производство на предаванията на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ през третия етап на лятна програмна схема на „БНТ1”, както следва:  

„Денят започва“ – от 2 до 27 август ще бъде с променен начален час и времетраене 

– от 07:00 часа до 09:00 часа. От 30 август предаването ще се излъчва в обичайния си час; 

„Бизнес.БГ“ – последно излъчване на оригинален брой на 21 юли; 

„Светът и ние“ – последно излъчване на оригинален брой на 22 юли; 

„България в 60 минути“ – последно излъчване на оригинален брой на 23 юли; 

„Референдум“ – последно излъчване на оригинален брой на 27 юли; 

„Панорама“ – последно излъчване на оригинален брой на 30 юли; 

„Още от деня“ – продължава излъчване на оригинални броеве до 6 август; 

„Денят започва с Георги Любенов“ – последно излъчване на оригинален брой на 1 

август. 

 


