
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание проведено на 23.06.2021 година 

 

 

1. Във връзка с решение на УС, протокол №31/03.07.2020 година, т.3 за приемане на 

условията и определяне на копродуцентското участие на БНТ в игралния филм „Божек“, с 

времетраене 90 минути, сценарист Боян Папазов, режисьор Надежда Косева, оператор 

Кирил Проданов, продуцент от филмова къща „Бъръ филм” ООД с представител 

Владимир Андреев, писмо от продуцента за започване на процедура по подписване на 

договор за копродукция и становище от Директора на дирекция „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет дава съгласие за сключване 

на договор за копродукция между БНТ и филмова къща „Бъръ филм” ООД за реализация 

на игралния филм „Божек“. 

2. Управителният съвет приема мотивите на Програмния директор, че купуването 

на сериали за следобедна програма предполага по-ниски цени от договорените в пакета на 

RAI, на базата на предишни сделки, което прави сериалът „Раят на дамите“ скъп за 

излъчване в ранен следобед по основния канал с повторение по програма „БНТ2“.  

3. Решението по точката не е публично. 

 4. 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 Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба 

на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец май 2021 

година. 

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

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

открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет 

„Доставка на обществена фиксирана телефонна мрежа за предоставяне на гласова 

телефонна услуга“ и решение № РД-10-215/19.05.2021 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 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Началника на отдел „Секретариат на УС“ за 

необходимостта от осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при 

служебни пътувания на служители на БНТ и предложение от Директора на дирекция 

„Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане на открита 

процедура, 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 обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, 

медицински застраховки и хотелско настаняване  при служебни пътувания в чужбина на 

служители на БНТ”.  

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

технологии“, Управителният съвет приема за сведение предоставения протокол №2 от 10 

юни 2021 година на Съвета за технологично развитие за разглеждане на техническа 

спецификация за провеждане на обществена поръчка за избор на доставчици и сключване 

на рамково споразумение в две обособени позиции: Позиция 1: „Студийно и 

извънстудийно телевизионно оборудване“ и Позиция 2: „Светодиодни стени“. 



 

 

Техническата спецификация да бъде предоставена на отдел „Обществени поръчки“ 

за стартиране на пазарни консултации с цел определяне на точна прогнозна стойност за 

провеждане на процедурата за сключване на рамково споразумение. 

8. Във връзка с писма от г-н Максим Генчев, режисьор, г-жа Десислава Ковачева, 

продуцент от „Дема филм“ ЕООД и г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република 

България за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на игралния филмов проект 

„БОТЕВ“, посветен на живота на нашия велик поет и революционер Христо Ботев и 

докладна записка от Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

„Екран“, Управителният съвет в съответствие с чл. 18, ал. 4 от Правилника за реда и 

условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че игралният филм 

е разказ за живота и дейността на един забележителен българин отдал живота си за 

свободата на България, дава съгласие БНТ да участва в реализацията на игралния филм 

„БОТЕВ“ - сценарист и режисьор Максим Генчев, продуцент филмова къща „Дема филм“ 

ЕООД, с представител Десислава Ковачева. 

 9. 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 „Доставка на фабрично нови леки автомобили за нуждите на БНТ“ и 

решение № РД-10-260/07.06.2021 година на Генералния 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 

изпълнение със  „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД. 

 10. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекцията, с оглед нарастващите 

отговорности в отдел „Управление на сграден фонд“ с извършване на ремонтните 

дейности в сградите 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 01.07.2021 година. 

11. Във връзка с докладната записка от Изпълнителния директор и протокол №03 от 

21 юни 2021 година на Бартерната комисия на БНТ за необходимостта от осигуряване на 

дезинфектиращи средства – гел за ръце и дезинфектант за повърхности за Почивен дом в 

град Китен и Творчески дом на БНТ в к.к. Пампорово и допълнителни количества от 

препаратите за сградите на БНТ и регионалните телевизионни центрове, с оглед спазване 

на противоепидемични мерки за недопускане на заразяване с COVID-19, Управителният 

съвет на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за излъчване на търговски съобщения в 

програмите на БНТ и с оглед че договорът може да бъде сключен при условията на пряко 

възлагане, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки , 

тъй като стойността на доставените дезинфектиращи средства – в рамките на предходните 

12 месеца и следващите месеци до края на календарната година, няма да надхвърли сумата 

от 30 000 лева без включен ДДС, дава съгласие за сключване на договор с непарични 

престации между БНТ и фирма „Пачико“ ЕООД гр. Русе 

 12. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ с предложение за завишаване на приетия рамков бюджет за реализация на 

документалната портретна поредица „БНТ представя“ и с оглед възникнала необходимост 

от допълнителни средства за довършване на документален филм за Петър Увалиев от 

поредицата „БНТ представя“, Управителният съвет дава съгласие да бъде завишен 

рамковия бюджет за реализация на документалния филм за Петър Увалиев, включващи 

допълнително хонорарно възнаграждение за водещия доц. Огнян Ковачев, хонорарно 

възнаграждение за диктор и 24 часа допълнителен монтаж online AVID. 



 

 13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ с искане за промяна в утвърдения рамков бюджет с решение на УС, протокол 

№ 14/08.04.2021 година, т. 11 за реализация на документалната портретна поредица „БНТ 

представя“ с оглед необходимостта от увеличаване на монтажно-озвучителния период за 

довършителни работи, мишунг и цветни корекции с още 24 часа монтаж online AVID на 

епизод, Управителният съвет дава съгласие да бъде увеличен единичният рамков бюджет с 

960 (деветстотин и шестдесет) лева без включен ДДС (неефективен разход) за ползваните 

допълнително 24 часа монтаж online AVID на епизод. 

14. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 17 юни 2021 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за производство на 

предаванията предвидени за излъчване през третото тримесечие на 2021 година по време 

на лятната програмна схема, предложение за корекция в одобрените бюджетни разходи за 

производство и излъчване на предаването „Трето полувреме“ – студийната програма за 

отразяване на Европейското първенство по футбол УЕФА ЕВРО 2020 и корекция в 

одобрените бюджетни разходи за производство и излъчване на извънредното предаване 

„България от край до край“, посветено на 200-годишнината от рождението на Г. С. 

Раковски. 

15. Решението по точката не е публично. 

16. Във връзка с провеждане на извънредните избори за народни представители на 

11 юли 2021 година и постъпило писмо от Централната избирателна комисия за 

провеждане на разяснителна кампания, която да информира гражданите за техните права и 

задължения и да ги подпомага в упражняването им на глас в изборния ден, Управителният 

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

БНТ и в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, дава съгласие за предоставяне 

на телевизионно време за излъчване на 3 (три) броя информационни клипове с 

продължителност до 30 секунди. 

17. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ в срок до 30 юни 2021 година да внесе конкретни предложения за реализация 

и излъчване на предаванията, които се произвеждат от дирекцията за третото тримесечие 

на 2021 година, с оглед разглеждане на бюджетните разходи от Комисията за реализация 

на телевизионна продукция и планиране на годишните отпуски на служителите в 

структурните звена, ангажирани с производството на предаванията на дирекция „Новини и 

актуални предавания“. 

 

 

 


