
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание проведено на 28.04.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ за необходимостта от предоставяне под наем на технически средства и 

технологични мощности за отразяване на спортни събития от БНТ и доклад от Началника 

на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ за стартиране на 

публично състезание, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

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

и управление на цикъла на обществените поръчки и чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, 

ал. 2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на процедура с 

предмет: „Предоставяне под наем на технически средства и технологични мощности за 

отразяване на спортни събития от БНТ" в две 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)“ и Обособена позиция № 2: 

„Предоставяне под наем на допълнително оборудване по отделни продукционни 

изисквания".  

2. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Рамазан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна” и Директора на 

дирекция „Новини и актуални предавания“, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 

1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и предоставяне на 

програмно време за заснемане и излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на 

проф. д-р Недим Генджев – председател на Висшия духовен съвет на Мюсюлманското 

сунитско ханефитско изповедание на 1 май 2022 година, след емисията „По света и у нас“ 

в 12:00 часа по програма „БНТ1”.  

 3. Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ, протокол №10/17.03.2022 

година, т.4 за придобиване на медийни права за излъчване на Световната купа по 

ветроходство през 2022 година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“, Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 1 от Общите 

условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ одобрява цена за 30 

секунден рекламен клип и условия за продажба на търговски съобщения. 

4. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“ за 

необходимостта от осигуряване на защитно оборудване за служители на БНТ, ангажирани 

с отразяване на събития от военни действия, Управителният съвет обсъди докладна 

записка от Изпълнителния директор с приложен протокол №01 от 27 април 2022 година на 

Бартерната комисия на БНТ и с оглед, че не е необходимо провеждането на процедура за 

възлагане на обществена поръчка и договорът може да бъде сключен при условията на 

пряко възлагане, поради предмета и стойността му, дава съгласие за сключване на договор 

с непарични престации между БНТ и „МАРС АРМОР“ ООД. 


