
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 27 

от заседание проведено на 04.06.2020 година 

 

 

 

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

и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“ за приемане на проект за 

поетапно влизане на лятната програмна схема на „БНТ1”, Управителният съвет одобрява 

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

2. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и 

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“ за приемане на проект за 

поетапно влизане на летни програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ4“, Управителният съвет 

одобрява лятна програмна схема на „БНТ2” и лятна програмна схема на „БНТ4” за 

периода от 29 юни до 6 септември 2020 година. 

3. Във връзка с необходимостта от популяризиране на телевизионна продукция на 

БНТ и необходимостта от реализация на планираните маркетингови активности, свързани 

с промените в програмната схема, както и обществено значими събития с участието на 

БНТ, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за медийно 

партньорство с „НЕТ ФМ“ ЕООД за 2020 година. 

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

комуникации“ с информация за проведени преговори по решение на УС, протокол 

№26/29.05.2020 година, т. 3 относно писмо от г-н Живко Тодоров и г-н Николай Димитров 

– изпълнителни директори на Българска банка за развитие с молба за излъчване на 

клипове за популяризиране на информационната кампания за „Програма за портфейлни 

гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия“ и 

„Програма за отпускане на безлихвени кредити на физически лица“, Управителният съвет 

на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клипове за 

популяризиране на информационната кампания, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и 

във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържат 

търговска информация и отговарят на посочените изисквания. 

 5. Във връзка с докладна записка от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и 

Директора на дирекция „Правна“ с предложение за удължаване срока на договор № ОП-

3995/13.06.2018 година с „ГАРБ АУДИЕНС МЕЖЪРМЕНТ БЪЛГАРИЯ” АД  за доставка 

на данни за телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна програма и реклама, и 

инсталация и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни, и с оглед 

настъпилите обстоятелства по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, че 

възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл да предвиди и е възникнала 

необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, и с оглед 

обявеното извънредно положение в страната, поради разпространение на COVID-19, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за сключване на допълнително споразумение с 

„ГАРБ АУДИЕНС МЕЖЪРМЕНТ БЪЛГАРИЯ” АД за увеличаване срока на договор № 

ОП-3995/13.06.2018 година с още 3 (три) календарни месеца или до избиране на нов 

изпълнител по стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка с идентичен 

предмет.  

 6. Във връзка с докладна записка от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и 

Директора на дирекция „Правна“ с информация за неизразходвана сума по договор  № 

ОП-3987/13.06.2018 година с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за доставка 



 

на услуги по пренос и сателитно разпространение на програма „БНТ4“ („БНТ Свят“) за 

територията на Европа и Северна Африка и с оглед настъпилите обстоятелства по чл. 116, 

ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, че възложителят при полагане на дължимата 

грижа не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води 

до промяна на предмета на договора, и с оглед обявеното извънредно положение в 

страната, в следствие на създалата се пандемия от COVID-19, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава 

съгласие за сключване на допълнително споразумение с „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД за увеличаване срока на договор № ОП-3987/13.06.2018 година с още 4 

(четири) календарни месеца или до избиране на нов изпълнител по предстоящата за 

обявяване процедура за възлагане на обществена поръчка за пренос и сателитно 

разпространение на програма „БНТ4“ („БНТ Свят“). 

7. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

допусната явна техническа грешка в становище по направено предложение от ЕТ „Еди – 

Център за красота и здраве – Емил Илиев“ за заснемане и излъчване на Международния 

джаз фестивал – Банско`2020, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на 

УС, протокол №26/29.05.2020 година, т. 4. 

 8. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“ за приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, 

проведена чрез договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 

буква „б“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на софтуер на ефирна 

автоматизация ADC 1000” и утвърден доклад и протокол на Комисията назначена със 

Заповед № РД-10-223/29.05.2020 година на Генералния директор, 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 „НЮ ТЕК“ ЕООД. 

9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Началника 

на отдел „Обществени поръчки“ с предложение за приоритетно включване в план-графика 

за провеждане на процедури за обществени поръчки за доставки, услуги или строителство 

през 2020 година на процедура за въвеждане на автоматизирана информационна система 

за електронен документооборот, с цел намаляване на разходите и оптимизиране на 

работните процеси в БНТ, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3 от Вътрешните 

правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ, 

утвърждава приоритетно включване в план-графика за провеждане на процедури за 

обществени поръчки на процедура за въвеждане на автоматизирана информационна 

система за електронен документооборот с прогнозна стойност в размер на 69 900 

(шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева. 

 10. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 01/2020 за извършен одитен 

ангажимент за увереност на процеса на системата и процедурите по възлагане на 

обществени поръчки и изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в 

БНТ за периода от 01.01.2018 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 Началника на отдел „Обществени поръчки“, Ръководителя на сектор 

„Сигурност и ОМП“ и Директора на дирекция „Правна“ да предприемат съответните 

действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад и съответните 

действия в разумни срокове за отстраняване на констатираните несъответствия, пропуски 

и слабости при извършения одит. 

 11. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 02/2020 за извършен одитен 

ангажимент за увереност на процеса по производство на вътрешна телевизионна 

продукция и продуцентска дейност в дирекция „БНТ Свят и региони“ 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 „БНТ Свят и региони“ да предприеме съответните действия за 



 

изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад и съответните действия в 

разумни срокове за отстраняване на констатираните несъответствия, пропуски и слабости 

при извършения одит.  

12. Управителният съвет обсъди писмо от „БГ Саунд Стейдж“ ООД и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и дава съгласие за сключване на 

договор за предоставяне на права за излъчване на концерт на холандския цигулар и 

диригент Андре Рийо и неговия „Йохан Щраус“ оркестър. 

13.1. Управителния съвет на БНТ отлага разглеждането на предоставения проект на 

длъжностна характеристика за длъжността Водещ в направление „Актуални програми“, 

продуцентски център „Актуални програми“ в дирекция „Информация“ за по-късен период. 

13.2. Във връзка с решение на УС, протокол №24/20.05.2020 година, т. 12 за 

откриване на 1 (една) щатна бройка от длъжността Експерт – човешки ресурси в отдел 

„Управление на човешките ресурси“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна“, 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 предоставения проект на длъжностна 

характеристика за длъжността Експерт – човешки ресурси в отдел „Управление на 

човешките ресурси“, дирекция „Правна“. 

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

преместване на отдел „Управление на човешките ресурси“ в структурата на дирекция 

„Икономическа“ с цел по-доброто осъществяване на взаимносвързаните действия между 

служителите в отдел „Управление на човешките ресурси“ и служителите от 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, 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на 

дирекция „Правна“ и дирекция „Икономическа“, считано от 15.06.2020 година. 

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

„Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за доставка на автомобили за 

нуждите на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7,  т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и 

управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 

20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Доставка на 17 броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на 

БНТ”. 

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

„Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за доставка на 

специализирано телевизионно оборудване за нуждите на БНТ, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 7,  т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените 

поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на 

специализирано оборудване и преоборудване на репортажни телевизионни станции (РТС), 

подвижни телевизионни станции (ПТС) и апартно-студиен комплекс (АСК)“, по която да 

бъде сключено рамково споразумение.  

 


