
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 55 

от заседание проведено на 10.12.2020 година 

 

 

 

 1. Във връзка с решение на УС, протокол №36/06.08.2020 година, т.4 за 

копродуцентско участие на БНТ в реализацията на документален филм „Игрите на 

живота“ на режисьора Стефан Командарев в съответствие с чл. 18, ал. 4 от Правилника за 

реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ, Управителният съвет 

обсъди протокол №24 от 27.11.2020 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и одобрява копродуцентското участие на БНТ в реализацията на 

документалния филм „Игрите на живота“, с времетраене 70 минути, сценаристи Теодора 

Дончева и Стефан Командарев, режисьор Стефан Командарев, оператор Веселин Христов, 

продуцент филмова къща „Арго филм“ ЕООД с представител Стефан Командарев.  

2. Във връзка с решение на УС, протокол № 53/27.11.2020 година, т. 9.7 за 

сключване на анекс към договор с „Нутрика Диджитъл“ ЕООД за създаване на извънреден 

новогодишен брой с времетраене 130 минути и докладна записка от и.д.Директор на 

дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет одобрява допълнителни 

ефективни разходи за хонорарни възнаграждения на артист-изпълнители и стопански 

разходи за празничната програма. 

3. Във връзка с решение на Управителния съвет, Протокол № 46/07.10.2020 година, 

т. 2 за разпределение на дължимите възнаграждения на носителите на авторски и сродни 

на авторските права за Сезони 1, 2, 3, 4 и 5 на сериала „Под прикритие”, постъпили от Ню 

филмс интернешънъл, „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и „Фокс Интернешънъл Ченълс 

България“ ЕООД и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед на факта, че една част от 

носителите на права са регистрирани по ЗДДС, а сумите докладвани на Управителния 

съвет и одобрени съгласно цитираното по-горе решение са крайни нетни суми, дава 

съгласие същите да се считат без включен ДДС, като при изплащането им на съответните 

носители на права да бъде начисляван допълнително данък добавена стойност върху 

индивидуалните възнаграждения, които са регистрирани по ЗДДС. 

 4. Решението по точката не е публично. 

5. Във връзка с писмо от г-н Борислав Велков, Председател на съвета на 

директорите и инж. Ангел Митев, Изпълнителен директор на „Национален дворец на 

културата – Конгресен център София“ АД с молба за предоставяне на право за онлайн 

излъчване на материали от фонда на БНТ в рамките на Новогодишния музикален фестивал 

във Фейсбук страницата на НДК и в YouTube канала на НДК и становище от Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, съгласувано с Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет с оглед, че тази година поради разпространението на COVID-19 НДК 

ще организира с публика само Празничния новогодишен концерт на 1 януари, дава 

съгласие за предоставяне на правата за еднократно онлайн излъчване в периода от 

26.12.2020 година до 01.01.2021 година на Facebook страницата: Новогодишен музикален 

фестивал, с начален час 18:00 часа и в YouTube канала на НДК. 

6. 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. 112 от Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на 

репортажно оборудване за преки връзки“ и Заповед № РД-10-501/26.11.2020 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 с „ТЕМА“ ЕООД. 

7. 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. 112 от Закона за обществените поръчки с предмет 

„Предоставяне под наем на технически средства и технологични мощности за отразяване 

на спортни събития от БНТ“ в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: 

"Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция /ПТС/ за 

отразяване на домакинските футболни срещи на националния отбор по футбол (Лига на 

нациите, Евроквалификации, приятелски мачове)"; Обособена позиция №2: "Предоставяне 

под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на 

футболните срещи от турнира Лига Европа за домакински мачове на български отбори"; 

Обособена позиция №3: "Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна 

телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на баскетболните мачове от турнира ФИБА 

Евроквалификации за домакински мачове на националния отбор"; Обособена позиция №4: 

"Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция /ПТС/  за 

отразяване на други спортни събития" и Обособена позиция №5 "Предоставяне под наем 

на допълнително оборудване по отделни продукционни изисквания" и Заповед № РД-10-

497/20.11.2020 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 договори с избраните изпълнители.  

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

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

съвет дава съгласие за сключване на договор между БНТ и „Артекс Инженеринг“ АД за 

излъчване на готов концерт „Новорождение“ с времетраене 90 минути по програма 

„БНТ1“. 

9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Мултимедия“ с 

предложение за актуализиране на Общите условия за публикуване на реклама на уеб-

сайтовете на БНТ и промяна в Тарифата за интернет реклама в БНТ, Управителният съвет 

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 Управителния съвет на БНТ, утвърждава 

Общи условия за публикуване на реклама в уеб-сайтовете на БНТ и  Тарифа за продажба 

на рекламни форми в интернет сайтовете на БНТ. 

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

комуникации“ с предложение за актуализиране на одобрената Тарифа за продажба на 

търговски съобщения в програмите на БНТ“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 

2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за 

организацията и дейността на УС, утвърждава промяна в Тарифа за продажба на търговски 

съобщения в програмите на БНТ за 2021 година.  

11. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Димитър Бербатов“ и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, Директора на 

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

комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“ 

и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на проекта 

„Награди за успелите деца на България“, с мисия за подпомагане на младите хора да се 

образоват, да развиват своите дарби и заложби в сферата на науката, изкуството и спорта. 

 12. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 05/2020 за извършен одитен 

ангажимент за увереност на процеса на управление на човешките ресурси за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен 

одит“, Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и възлага на 

и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ да предприеме съответните действия за 



 

изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад за отстраняване на 

констатираните пропуски при извършения одит. 

13. Във връзка с постъпило ново писмо от Администрацията на Президента на 

Република България и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

Управителният съвет дава съгласие БНТ да поеме разходите за създаване на нови 

музикални аранжименти и аудио постпродукция на включените акустични версии на 

песни в благотворителния концерт  „Българската Коледа“. 

14. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Главния координатор на 

„Координационен център“ и одобрява празнична програмна схема на „БНТ4“ за периода 

от 21.12.2020 година до 03.01.2021 година. 

15. Във връзка с необходимостта от балансиране на длъжностите в Продуцентски 

център „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ за по-добро изпълнение на 

визията за производство на високохудожествени и стойностни филми, продуцирани и 

копродуцирани от БНТ, и предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 

съгласувано от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

„Екран“, 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 структурата и длъжностното щатно 

разписание, считано от 15.12.2020 година. 

16. Във връзка с предложение от Ръководителя на Регионален телевизионен център 

Благоевград за промяна в щатното разписание на регионалния център и становище от 

и.д.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, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на 

Регионален телевизионен център Благоевград, считано от 01.01.2021 година.  

 17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“  и 

становище от и.д.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, дава съгласие за промяна в Допълнителното 

щатно разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 

01.01.2021 година.  

 18. Решението по точката не е публично. 

19. Във връзка с докладната записка от Изпълнителния директор и протокол №03 от 

10 декември 2020 година на Бартерната комисия на БНТ за необходимостта от 

осигуряване на бързи антигенни тестове за установяване на наличие на COVID-19 за 

служителите на БНТ по време на въведените противоепидемични мерки на територията на 

Република България, с оглед недопускане от разпространение на заразата между 

служителите и участниците в предаванията на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 

10, т. 1 от Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и 

съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 (в сила от 14.03.2020 година) от Закона за обществените 

поръчки, законът не се прилага при закупуване от възложителите на медицински изделия 

и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, 

въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна 

инспекция, в случаите на обявено извънредно положение, респ. извънредна епидемична 

обстановка, дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и 

фирма „Булфарма“ ООД – гр. Пещера. 

20. Във връзка с одобрения Национален план за ваксинация срещу COVID-19, 

Управителният съвет възлага на директорите на дирекции и ръководителите на основни 

структурни звена в БНТ да изготвят списъци на служителите на БНТ, желаещи да се 

имунизират с ваксина срещу коронавирус. 


