
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

от заседание проведено на 01.12.2021 година 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Програмния директор на БНТ с информация за 

допълнително проведени преговори със SNTV и предложение за сключване на 

тригодишен договор при по-изгодни финансови условия,  Управителният съвет променя 

решението си в протокол № 40/13.10.2021г., т.9, като одобрява сключване на тригодишен 

договор с SNTV за използване на материали със спортно съдържание. 

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

„Спорт“ и дава съгласие за сключване на договор с фирма „Boulder Greek International 

Limited“ за придобиване на телевизионни права за излъчване на два документални филма 

„Tagra големият бариерен риф“ - най-доброто рали в света с най-бързите класически и 

модерни спортни автомобили и "Targa  Тасмания 2021". 

3. Във връзка с писмо от „Нобъл Хаус Медия“ ЕООД за продължаване срока на 

договора за закупуването на външната продукция „Моят плейлист“ и докладна записка от 

Програмния директор и и.д.Директор на дирекция „Програмно съдържание“, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към 

договор за закупуване на нови 36 (тридесет и шест) издания от външната продукция „Моят 

плейлист“ с времетраене по 54 минути. 

4. Във връзка с получено допълнително писмо от д-р Стойчо Кацаров, Министър на 

здравеопазването, за продължаване на информационната кампания за насърчаване на 

процеса по ваксиниране и за ползите от ваксините срещу COVID-19, и докладна записка 

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

„Правна“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за предоставяне на телевизионно 

време за излъчване на информационен клип за популяризиране на разяснителна кампания 

на Министерство на здравеопазването, 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. 

5. Във връзка с писмо от г-жа Марияна Арсенова, Директор на Държавен музикален 

и балетен център за медийно партньорство през 2022 година за популяризиране на 

музикално-сценичните спектакли от програмата на Музикалния театър и балет „Арабеск“ 

и становище от Програмния директор и и.д.Директор на дирекция „Програмно 

съдържание”, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на годишен договор 

за медийно партньорство. 

6.  Решението по точката не е публично. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Димитър Карнолски, Управител на 

Арт център „Кърнолски“ и становище Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации”, и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на 

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

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

излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение - Гала концерт на IX 

Национален конкурс „Път към славата“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Теодора Димитрова, Директор 

на Фондация „Европейска музикална академия“ и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“, Ръководителя на РТВЦ Варна, и.д.Директора на 

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



 

на дирекциия „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 Празничен концерт „Брамс – концерт за цигулка“. 

9. Управителният съвет обсъди писмо от доц. Румен Стоилов, д-р – президент на 

Българска федерация по джудо с предложение БНТ да стане телевизионен домакин на 

Европейско първенство по джудо, което ще се проведе в периода от 29 април до 1 май 

2022 година в град София 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 „Правна” и 

Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор.  

10. Решението по точката не е публично. 

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

комуникации“, Управителният съвет приема цени за 30 секунден рекламен клип и 

гарантиран рейтинг за предаванията, включени в празничната новогодишна програма на 

„БНТ1“. 

 12. Във връзка с предстоящото излъчване в програмите на БНТ на Европейското 

първенство по футбол за жени, което ще се проведе в Англия през 2022 година и докладна 

записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният 

съвет одобрява цени и условия за продажба на търговски съобщения за рекламодатели в 

състезанието. 

13. Във връзка с решение на УС на БНТ, протокол № 44/02.11.2021г., т.5 за 

заснемане и излъчване на Гала концерт „Коледни звезди”, допълнително писмо от г-жа 

Искра Радева - „ИРД“ ЕООД и становище от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за излъчване до два анонса на ден в 

периода до 8 декември 2021 година, промотиращи провеждането на Юбилейния гала 

концерт „Коледни звезди“. 

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

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

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка на консумативи за копирна техника“ и решение № РД-10-538/18.11.2021 година 

на Генерален директор за класиране на участниците, 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 доставка с „РОЕЛ-98“ ООД. 

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

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

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Разширение на система за дълговременно съхранение на видеофайлове - цифров архив 

SGL /библиотека/ в БНТ“ и решение № РД-10-533/16.11.2021 година на Генерален 

директор за класиране на участниците, 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 доставка с „БУЛКОМП“ ООД. 

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

„Обществени поръчки“ за необходимостта от доставка на електрическа енергия и избор на 

координатор на балансираща група за обект: „Сградата на РРС Благоевград на БНР и на 

РТВЦ Благоевград на БНТ“, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №56, 

Споразумение между БНР и БНТ, съгласно което БНТ да бъде водеща страна в 

изготвянето и провеждането на открита обществена поръчка, 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 за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на 

балансираща група за обект: „Сградата на РРС Благоевград на БНР и на РТВЦ Благоевград 

на БНТ“.     

17. Във връзка с необходимостта от техническо обслужване и ремонт на 

автомобилите от автопарка на БНТ и предложение от Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ за стартиране на обществена поръчка, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на 

цикъла на обществени 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: 

"Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до 

пет тона от автопарка на БНТ“ с пет обособени позиции: Обособена позиция №1: 

"Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до 

пет тона от автопарка на БНТ  София", Обособена позиция №2:  "Техническо обслужване, 

поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на 

РТВЦ Русе", Обособена позиция №3: "Техническо обслужване, поддържане и текущ 

ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Варна", 

Обособена позиция №4  "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на 

автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Благоевград" и Обособена 

позиция №5: "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с 

общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Пловдив". 

 18. Във връзка с докладна записка от и.д.началника на отдел „Автотранспорт“ с 

информация за неизразходваните суми по сключени договори за техническо обслужване, 

поддръжка и текущ ремонт на автомобилите от автопарка на БНТ и докладна записка от 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ с 

предложение за удължаване срока на сключените договори, с оглед наличието на свободен 

финансов ресурс, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ и чл, 116, ал. 1, т.7 от Закона за обществените 

поръчки дава съгласие за сключване на анекси към договорите за удължаване срока им до 

сключване на договор с нов изпълнител или до достигане на общата стойност по 

договорите. 

 19. Във връзка с необходимостта от доставка на природен газ за отопление на 

Творчески дом на БНТ в к.к. Пампорово и докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на процедура 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. 7 от Закона за обществените поръчки, дава съгласие за провеждане на процедура на 

договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите 

за отопление на Творчески дом на БНТ – к.к. Пампорово“. 

 20. Решението по точката не е публично. 

 21. Решението по точката не е публично. 

 


