
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 17.08.2021 година 

 

 

1. Управителния съвет обсъди протокол № 13 от 05.08.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за реализация на телевизионен 

игрален сериал „Аз и моите жени“ – 6 епизода по 54 минути, изпълнителен продуцент 

филмова къща „Ди Индъстри“ ЕООД с представител Милан Зарев. 

2. Във връзка с предложение от Програмния директор съгласувано от Директора на 

дирекция „Новини и актуални предавания“ и и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ2”, считано от 1 

октомври 2021 година.  

3. Във връзка с докладна записка от Програмния директор съгласувана от 

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

център“, Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ3“, считано от 6 

септември 2021 година. 

4. Във връзка с предложение от Евровизия, за възможността за излъчване на 

състезания от Супер лигата по триатлон серии 2021 в програмата на „БНТ3“ и докладна 

записка от и.д. Директора на дирекция „Спорт“, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на договор с фирма Aurora Media Worldwide за придобиване на права за 

излъчване на състезания от Супер лига по триатлон – серии 2021 година. 

 5. Във връзка с предстоящото излъчване на Световното първенство по футзал (мини 

футбол в зала) от 1 септември до 3 октомври 2021 година по програма „БНТ3“ и докладна 

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

съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и условия за рекламодатели при 

излъчване на състезанието. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №31/10.08.2021 година, т.5 за излъчване 

по програма „БНТ3“ на Световната купа по паркур, която ще се проведе на 11 и 12 

септември 2021 година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност 

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

условия за рекламодатели при излъчване на състезанието. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №31/10.08.2021 година, т.4 за излъчване 

по програма „БНТ3“ на „Отборно картинг състезание за издръжливост“ от типа „24 часа 

на Льо Ман“, което ще се проведе на 2 и 3 октомври 2021 година на картинг пистата в град 

Хасково и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

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

условия за рекламодатели при излъчване на състезанието. 

8. 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 с попълнени 

отчетни данни за изтеклите месеци. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №22/04.06.2021 година, т.5 за провеждане 

на обществена поръчка 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“ и доклад от 

Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, относно 

приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 18, 



 

ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и решение № РД-10-369/04.08.2021 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 „Риск-електроник“ ООД.  

10. Във връзка с решение на УС, протокол №28/21.07.2021 година, т.9 за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за 

целите на БНТ“ в пет обособени позиции и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане 

на обществена поръчка, проведена на основание вътрешно конкурентен подбор по 

сключено Рамково споразумение № ДГ-2438/01.06.2021 година, и решение № РД-10-

368/04.08.2021 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 „Лирекс хай тех“ АД по Обособена 

позиция №1: "Доставка на компютърно оборудване".  

11. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 4 август 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

производство на предаванията на дирекция „Спорт“ и дирекция „Програмно съдържание“, 

предвидени за излъчване през месец септември 2021 година, проектобюджети за 

реализация на нов следобеден блок на дирекция „Новини и актуални предавания“ с 

работно заглавие „Още от седмицата“, предвиден за излъчване в събота и неделя по 

програма „БНТ1“, проектобюджет за реализация на специалния проект „Любимите 

песни“, производство на дирекция „Програмно съдържание“, проектобюджет за 

реализация на поредицата „Открий Пловдив“, финансирана от община Пловдив, 

производство на РТВЦ Пловдив и проектобюджет за реализация на документален филм 

„Дебелянов и ангелите“, финансиран от КЦМ 2000 АД, производство на РТВЦ Пловдив. 

12. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 17 август 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

производство на вътрешни телевизионни предавания – (репортажи за „Новини и спорт“ и 

„България в 60 минути“) на Регионалните телевизионни центрове, предвидени за 

излъчване през месец септември 2021 година. 

13. Във връзка с предстоящото излъчване на полуфиналите и финала  на футболния 

турнир УЕФА Лига на нациите, сезон 2020/2021 година в програмите на БНТ и докладна 

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

съвет одобрява промяна в цени за 30 секунден рекламен клип, цени за екранни текстови 

надписи и отстъпки за рекламодатели при излъчване на футболни срещи от турнира. 

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

корекция в  решение на УС, протокол №30/03.08.2021 година, т. 13 с предложение да не се 

закриват 2 (две) щатни бройки от длъжността „техник експлоатация“ в сектор „Студийни 

комплекси“, а на тяхно място да се закрият 2 (две) щатни бройки от длъжността „техник 

експлоатация“ в сектор „Субтитриране и видеообработка“ в дирекция „Техника и 

технологии“, Управителният съвет с оглед, че Директорът на дирекция „Техника и 

технологии“ предварително е дал съгласие за закриване на 2 (две) щатни бройки от 

длъжността „техник експлоатация“ в сектор „Студийни комплекси“, потвърждава своето 

решение в протокол №30/03.08.2021 година, т. 13.   

15. Решението по точката не е публично. 

 


