
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание проведено на 18.06.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от ансамбъл „Чинари“ и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление „Чужди 

програми“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна”, 

и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен 

път на готов музикално-танцов спектакъл „Време за фолклор“. 

2. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

промяна в решение на УС, протокол №27/04.06.2020 година, т.1 свързана с отпадане на 

предвидените повторения на предаването „Вяра и общество“ по време на лятната 

програмна схема на „БНТ1“ за периода от 29 юни до 6 септември 2020 година, 

Управителният съвет отлага разглеждането на предложението и възлага на и.д.Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „Чужди програми“ и 

и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ2“ да внесат цялостно предложение 

за промяна в лятна програмна схема на „БНТ1” за периода от 29 юни до 6 септември 2020 

година,  свързано с позициониране на чужди документални поредици на място на 

предложени повторения на предавания по време на лятната схема. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от Ректора на Национална музикална 

академия „Проф. Панчо Владигеров“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за партньорство 

свързано с популяризиране на събития, кампании и проекти, за периода от месец юни 2020 

година до месец юни 2021 година. 

4. Във връзка с одобрената лятна програмната схема на „БНТ1“ с решение на УС, 

протокол №27/04.06.2020 година, т. 1 и решение на УС, протокол №28/11.06.2020 година, 

т.11 за реализация и излъчване на предаването „Лято с БНТ“, и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 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 2020 година. 

 5. 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 и.д.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 май 2020 година. 

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

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

поръчка с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на БНТ“ в три 

обособени позиции - № 1: „Предоставяне на услуги застраховане на служебните 

автомобили на БНТ чрез „Гражданска отговорност на автомобилите“, доброволна 

застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС” и „Автокаско“, № 2: „Застраховка на 

недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставени за 

управление и стопанисване на БНТ“ и №3: Задължителна застраховка на работници и 



 

служители на БНТ за риска трудова злополука“ и решение № РД-10-214/27.05.2020 година 

на Генерален директор за избор на изпълнител, 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 изпълнение с ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД по обособена позиция 

№ 1: „Предоставяне на услуги застраховане на служебните автомобили на БНТ чрез 

„Гражданска отговорност на автомобилите“, доброволна застраховка „Злополука на 

местата/лицата в МПС” и „Автокаско“. 

7. Във връзка с 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 с предмет „Доставка на 

компютърно оборудване за целите на БНТ“ в три обособени позиции и във връзка със 

сключено Рамково споразумение № ДГ-1322/13.04.2020 година, и решение № РД-10-

224/01.06.2020 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 за доставка с „Лирекс хай тех“ АД по Обособена 

позиция №1: "Доставка на компютърно оборудване".  

8. Във връзка с докладната записка от Изпълнителния директор и протокол №01 от 

16 юни 2020 година на Бартерната комисия на БНТ за необходимостта от осигуряване на 

дезинфектиращи средства – гел за ръце и дезинфектант за повърхности, с оглед спазване 

на противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България за 

недопускане от заразяване с COVID-19 на 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 с оглед чл. 13, ал. 1 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., като по време на извънредното положение и два месеца след 

неговата отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при 

закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия 

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

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

„Пачико“ ЕООД – гр. Русе. 

9. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ за 

трансформиране на щатна бройка с цел обезпечаване на нарасналия обем на дейности по 

изпълнение и управление проекти на БНТ, 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 длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Икономическа“, считано от 01.07.2020 година. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от „Интелиджънт Мюзик“  ЕООД  и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление 

„Чужди програми“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на 

договор за медийно партньорство и отстъпване право за излъчване по безжичен път на 

готов музикален филм за турнето с участието на световни рок музиканти в проекта 

Intelligent Music Project. 

11. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ с 

предложение за промяна в решение на УС, протокол №28/11.06.2020 година, т. 9 и 

приложени за одобрение на длъжностни характеристики за длъжностите в дирекция 

„Програмно съдържание“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за 

радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на 



 

Управителния съвет на БНТ, одобрява предоставените проекти на длъжностни 

характеристики за длъжности в дирекция „Програмно съдържание“.  

 Управителният съвет дава съгласие промяна в длъжностното щатно разписание, 

органограмата и организационната структура на БНТ, свързана със създаването на 

дирекция „Програмно съдържание“ да влезе в сила, считано от 25.06.2020 година. 

 


