
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 42 

от заседание проведено на 22.10.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Велислав Стоянов, председател 

на УС на Сдружение „Брас Асоциация“ и становище от Програмния директор, 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

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 концерт посветен на 110 години от 

рождението на композитора Йосиф Цанков. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация "Нашият дом е 

България" и становище от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 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 рождественски концерт "Новорождение". 

3. Във връзка с решение на УС, протокол № 39/10.10.2021 година, т. 6, с което се 

одобрява участието на БНТ в Международния конкурс за песен на Евровизия през 2022 

година да бъде реализирано в условията на публично-частно партньорство с компании от 

музикалния бизнес в България, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

споразумение между БНТ и Intelligent Music Ltd („Интелиджънт мюзик“ ЕООД) за 

съвместна подготовка и реализиране на българското участие в Конкурса за песен на 

Евровизия 2022 година. 

4. Във връзка с писмо от г-н Петър Кузмин, представляващ фирма „Багра 98“ 

ЕООД, за поемане на част от командировъчните разходи на екипа на предаването 

„България от край до край“ за реализация на сезона „Духът на България“, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор с фирма „Багра 98“ ЕООД. 

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

необходимостта от доставка на компютърно оборудване за нуждите на служителите на 

БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ за провеждане на процедура за вътрешен конкурентен подбор, съгласно 

сключено рамково споразумение № ДГ-2438/01.06.2021 година с изпълнители „Лирекс 

Хай Тех“ АД и „Риск електроник“ ООД по проведена обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на БНТ“ за Обособена позиция №1: 

„Доставка на компютърно оборудване“, Управителният съвет дава съгласие за провеждане 

на процедура за конкурентен подбор и одобрява покана да бъде изпратена до 

изпълнителите по сключеното рамково споразумение. 

6. Управителният съвет с оглед  необходимостта от обезпечаването на доставката 

на електроенергия, одобрява сключване на анекс към Договор № ДГ-2511/30.05.2019 г. 

7. 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 и с цел 

оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

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

дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.11.2021 година. 

 


