
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 57 

от заседание проведено на 22.12.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Коста Каранашев - кмет на 

Община Котел и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

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

„Маркетинг и комуникации“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и Директора 

на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за медийно партньорство 

на национална кампания за популяризиране делото на революционера и просветител 

Георги Раковски и излъчване на телевизионната поредица от 20 броя клипове "200 години 

от рождението на Георги Стойков Раковски" с негови текстове в изпълнение на популярни 

личности от културния, дипломатическия и научен елит в България и на документален 

филм "Твоят живот целий беше един блян". 

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

„Спорт“ за проведени преговори 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 „Fukuoka: Да задържиш миналото и 

да докоснеш бъдещето“ и дава съгласие за сключване на договор с фирма „Boulder Greek 

International Limited“ за придобиване на права излъчване на документалните филми. 

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

„Спорт“ и дава съгласие за сключване на договор с фирма „SUNSET & VINE“ за 

придобиване на права за излъчване на поредицата „Mobil 1 The Grid 2021" по програма 

„БНТ3“. 

4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ с 

информация за предоставена възможност на БНТ като телевизия–притежател на правата за 

излъчване на турнира УЕФА Лига Европа, сезони 2018/2022 година има право да подаде 

заявка за закупуване на билети за посещение на финала на турнира, който ще се проведе в 

Гданск на 26 май 2021 година, Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“ да информира служителите на БНТ относно възможностите за закупуване на 

билети за финалната среща на турнира УЕФА Лига Европа.  

5. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за продължаване срока на договора с „Миралор“ ЕООД за създаване на 

съвместна продукция „Отблизо“ („Отблизо с Мира“), Управителният съвет дава съгласие 

за сключване на анекс към договор №БНТ1-5-2-5162/15.09.2011 година за производство на        

8 (осем) броя оригинални издания на предаването „Отблизо“. 

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

комуникации“ с предложение за сключване на анекс към договор № РД02-37-

122/18.10.2019 година с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 

популяризиране на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година с цел 

изработване на ново планиране и разпределение на оставащите средства по договора, 

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

дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на анекс към договор № РД02-

37-122/18.10.2019 година между БНТ и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

7. Във връзка със сключени през 2020 година договори за партньорства с медийните 

групи за популяризиране на телевизионната продукция на БНТ и предложение от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие 



 

за сключване на анекси за удължаване срока на договорите до 31.03.2021 година, заради 

невъзможност за цялостно изпълнение поради форсмажорни обстоятелства и кризата с 

коронавируса. 

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

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

предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец ноември 2020 година. 

9. Във връзка с дефектирала асансьорна уредба в сградата на БНТ, ул. „Сан 

Стефано“ №29, затрудняваща придвижването на служителите и гостите в сградата и 

докладна записка от и.д.Началника на отдел „Управление на сграден фонд“ в дирекция 

„Икономическа“ за проведени преговори с фирма „МД Лифт сервиз“ ООД, която 

поддържа асансьорната уредба на БНТ, Управителният съвет след като обсъди оферта, за 

която съгласно посочената стойност не се налага провеждане на обществена поръчка, дава 

съгласие за сключване на договор с фирма „МД Лифт сервиз“ ООД за извършване на 

ремонтни дейности. 

10. Във връзка с изтичане на 14.01.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Жанета Иванова Дядовска-Соколова на длъжност Началник на отдел, отдел 

„Маркетинг и стратегическо развитие“ в дирекция „Маркетинг и комуникации“ и 

предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният 

съвет приема мотивите и на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията и 

във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия й 

договор за неопределено време. 

 11. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на 

отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на процедура за конкурентен подбор, съгласно 

сключено рамково споразумение по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“  по Обособена 

позиция №1: "Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали“, 

Управителният съвет одобрява проекта на покана, която да бъде изпратена на потенциални 

изпълнители по рамковото споразумение. 

12. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 14 декември 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява необходимите разходи за 

реализация на вътрешната телевизионна продукция за първото тримесечие на 2021 година. 

13. Във връзка с предоставени трансфери от община Варна за заснемане и 

излъчване на празничната новогодишна програма и от Българското национално радио за 

отразяване на церемонията по връчване на наградите „Будител на годината 2020“ и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет с 

оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с 

отчетените данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ към 

31.12.2020 година. 

14. Във връзка с получено писмо от Министъра на образованието и науката за 

промяна в параметрите свързани със съвместната реализация на образователни уроци, с 

излъчване по програми „БНТ2“ и „БНТ4“ и проведени допълнителни преговори за 

партньорство при реализиране на образователни програми „На фокус: VII клас“ и 

„Матурата на фокус“, които да бъдат в помощ на учениците от 7-ми и 12-ти клас по време 

на въведената извънредна епидемична обстановка в страната поради разпространението на 

COVID-19, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№53/27.11.2020 година, т.10. 

 


