
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание проведено на 18.05.2022 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Пламен Карталов, Директор на 

Софийската опера и балет и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание”, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава 

съгласие за сключване на договор за годишно медийно партньорство за сезон 2022/2023 

година. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Симеон Аспарухов, Управител на 

издателство „Библиотека България“, и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, 

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и Директора на дирекция 

„Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на събитие под наслов „24“ – 

благотворителна музикално-поетична вечер в полза на Сдружение „Деца с 

онкохематологични заболявания“, която ще се проведе на 23.05.2022 година, с участието 

на музикантите Славена Даскалова и Петър Петров от „Pop & Rock meet Jazz“, поетите 

Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Пламен Йорданов, Управител на 

„Инкомс проджект“ ЕООД за излъчване на трейлър на пълнометражния игрален филм 

„Блаженият“, копродукция между БНТ, „Инкомс проджект“ ЕООД и „Доли Медия 

Студио“ ЕООД, с подкрепата на „Национален филмов център“, който ще се 

разпространява в кината от 3 юни 2022 година и становище от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и на основание 

чл. 7, ал. 4 от Вътрешни правила за отразяване на събития и инициативи от обществено 

значение при условия на медийно партньорство, дава съгласие за предоставяне на 

телевизионно време за излъчване на 20 (двадесет) броя трейлъри преди разпространението 

на филма „Блаженият“ в кино мрежата в страната, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията.   

4. Във връзка със сключен договор с УЕФА за придобиване на медийни права за 

излъчване на футболни срещи с участието на българския национален отбор в Лига на 

нациите сезони 2022-2025 година, евроквалификациите за УЕФА ЕВРО 2024™  и 

квалификациите за ФИФА СП 2026 за територията на България и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“ за заявяване на абонамент за ползване на 

видеоматериали от дигиталния сървър (HIVE) на УЕФА, Управителният съвет, с оглед 

изпълнение на минималните ни задължения за излъчване, произтичащи по договора с 

УЕФА, дава съгласие да бъде заявен абонамент за ползване на дигиталния сървър (HIVE) 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна и 

дава съгласие Регионален телевизионен център Варна да кандидатства за целево 

финансиране реализацията на 9 концерта от Международния музикален фестивал 

„Варненско лято“ и 7 спектакъла (опери и мюзикъли) от цикъла „Опера на открито“.  

 6. Във връзка с решение на УС, протокол №06/15.02.2022 година, т. 4 за реализация 

и излъчване на документалната поредица на тема „30 години от демократичните промени 

в България“ (5 филма с времетраене по 54 минути),  съгласно раздел IV – Специфични 

правила за реализация на вътрешно филмопроизводство от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ за приемане на процедура за 



 

реализация на документалната поредица, Управителният съвет, с оглед облекчаване на 

условията и документооборота, свързан с производството на документалната поредица на 

тема „30 години от демократичните промени в България“, одобрява предложената 

процедура. 

7. Управителният съвет обсъди внесения от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ протокол №04 от заседание на Съвета за технологично развитие, проведено 

на 12.05.2022 година за разглеждане на техническа спецификация за провеждане на 

обществена поръчка с предмет: "Поддръжка и продължаване на лицензни права за 

ползване на съществуващата система за автоматизирано планиране, излъчване и отчет на 

програмите на БНТ /Трафик система/". 

 8. Във връзка с придобиване на медийни права за излъчване на Световно 

първенство по плуване в малък басейн, което ще се проведе в периода от 17 до 22 

декември 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. 

 9. Във връзка с придобиване на медийни права за излъчване на 9 броя репортажни 

предавания за яхт надпревара – „Sail Grand Prix“ 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. 

 10. 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 реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство през месец април 2022 година. 

11. Във връзка с протокол №59/03.05.2022 година на Постоянната комисия за 

социално партньорство и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за избор 

на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите 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: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на 

служителите на БНТ“.  

12. Във връзка с решение на УС, протокол №08/02.03.2022 година, т.14 за 

провеждане на  обществена поръчка с предмет: „Доставка на студийно и извънстудийно 

телевизионно оборудване“, доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и 

Директора на дирекция „Правна“ относно приключилата процедура, открита на основание 

чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител и решение № 

РД-10-206/05.05.2022 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 с „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД.  

 13. Във връзка с решение на УС, протокол №04/02.02.2022 година, т.5 за 

провеждане на  обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни 

услуги за нуждите на БНТ“ в четири обособени позиции – позиция №1: „Предоставяне на 

услуги по застраховане на служебните автомобили на БНТ чрез „Гражданска 

отговорност на автомобилистите“, доброволна застраховка „Злополука на 

местата/лицата в МПС” и „Автокаско“, позиция №2: „Застраховка „Трудова злополука 



 

и заболяване на служителите на БНТ“,  позиция  №3: „Застраховка на недвижимо 

имущество – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление и 

стопанисване на БНТ“ и позиция №4: „Застраховка на технически мощности“,  доклад 

от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ относно 

приключилата процедура, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки за избор на изпълнител и решение № РД-10-208/05.05.2022 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 по обособена позиция №1: „Предоставяне на услуги по 

застраховане на служебните автомобили на БНТ чрез „Гражданска отговорност на 

автомобилистите“, доброволна застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС” и 

„Автокаско“, със Застрахователно акционерно дружество "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД. 

14. Във връзка със сключено споразумение № ДГ-1005/01.03.2022 година между 

БНТ и Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проектно 

предложение по Мярка М-01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, 

включващо дейности за извършване на строително монтажни/ремонтни работи на обект 

административна сграда на РТВЦ Русе, докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа“, докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на 

отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка чрез публикуване на 

обява за събиране на оферти, 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 дава съгласие за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително 

монтажни/ремонтни работи на административната сграда на Регионален телевизионен 

център в гр. Русе, ул. „Цариброд“ №6“ по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществени поръчки на основание чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП.  

 15. Решението по точката не е публично. 

16. Във връзка с писмо от „Еф Хикс Камера“ ООД с предложение за сключване на 

анекс към договора за продължаване производството на външната продукция „Бързо, 

лесно, вкусно“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на допълнително 

споразумение към договор № К 1-3-2-4806/28.10.1999 година за закупуване на нови 180 

(сто и осемдесет) броя от външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“, при запазване на 

основните параметри и условия. 

 17. Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от Европейското 

първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе в периода от 15 до 19 юни в 

Израел, 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. 

 18. Във връзка с предстоящото излъчване по програма „БНТ3“ на обзорни програми 

за рали „Андалусия“, част от световния рали-рейд шампионат, което ще се проведе 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. 

 19.  Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от Световната купа по 

модерен петобой 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. 



 

20. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Мирослав Боршош, заместник-кмет 

на Столична община и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ и Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, и дава съгласие за партньорство на тържественото 

честване на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност - 24 май. 

 21. Във връзка с решение на УС, протокол №19/04.05.2022 година, т. 4 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ за одобрение на 

коригиран списък с обществени личности, които да бъдат включени в реализацията на 

новия сезон от документалната портретна поредица „БНТ представя“ (12 филма с 

времетраене по 54 минути), планирана за излъчване в сряда от 21:00 часа по програма 

„БНТ1“, Управителният съвет одобрява предложения списък за реализация на 

документални филми за  известни личности, хора на изкуството, културата и обществения 

живот. 


