
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 52 

от заседание проведено на 30.12.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Пени Раева, Изпълнителен 

директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД и 

становище от Програмния директор и и.д.Директор 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 за заснемане и излъчване на празничния новогодишен концерт 

„Музика от двете Америки“. 

2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ и Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ с 

предложение за удължаване срока на договор с медийна група „168 часа“ ЕООД, за 

усвояване на рекламните обеми по медийно партньорство за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

анекс към договор със „168 часа“ ЕООД за равностойна размяна на престации със срок на 

изпълнение до 31.12.2022 година. 

 3. Във връзка с предстоящото излъчване по програма „БНТ3“ на състезанията на 

УЕФА по футбол за младежи и футбол в зала през 2022 година и докладна записка от 

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет 

одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, спонсорска заставка, екранен надпис и 

условия за рекламодатели при излъчване на състезанията. 

4. Във връзка с изтичане срока на договор за отдаване под наем на част от 

недвижим имот в административната сграда на РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” №6 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет на основание чл. 

42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост дава съгласие за стартиране на процедура за провеждане на търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем 1 (един) кв.м. за разполагане на автомат за топли 

напитки в общите части на втори етаж от административната сграда на РТВЦ Русе, част от 

недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, 

находящ се в град гр. Русе, ул. „Цариброд“ № 6. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №22 от 21 декември 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

производство на поредица от 30 (тридесет) броя телевизионни предавания с времетраене 

по 27 минути с работно заглавие „Пътят на успеха“ и проектобюджет за реализация на 

Празничен новогодишен концерт „Музика от двете Америки“. 

6. Управителният съвет обсъди протокол №23 от 29 декември 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява разходи за съвместна 

реализация на продукцията „Събота вечер с БНТ“ с независимия продуцент „Ес Пи Ви 

Тенк” ЕООД и проектобюджет за реализация на извънредно студио за Официалната 

церемония по откриването на алеята на сфинксовете. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол № 39/05.10.2021 година, т. 11 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ с предложение за 

сключване на анекс към договор с Министерство на здравеопазването за провеждане на 

информационна кампания за ползите от ваксините срещу COVID-19, Управителният съвет 

дава съгласие за сключване на анекс към договора за удължаване срока на действие 

31.03.2022 година. 



 

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

комуникации“, Управителният съвет одобрява цена за 30 секунден рекламен клип, 

гарантиран рейтинг и пакети за продажба на рекламно време за новото предаване с 

работно заглавие „Пътят на успеха“, предвидено за излъчване всяка неделя от 16:30 часа 

по програма „БНТ1“. 


