
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание проведено на 18.03.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

мотоциклетизъм за продължаване излъчването на предаването „Мотоспорт екстра“ и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувана от Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации” за необходимост от осигуряване на 

качествено спортно съдържание за програма „БНТ3“, Управителният съвет дава съгласие 

за сключване на договор с Българска федерация по мотоциклетизъм за отстъпване право за 

излъчване по безжичен път на готови предавания „Мотоспорт екстра“. 

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

съдържание“, Управителният съвет дава съгласие за потвърждаване участието на БНТ в 

сключване на нов петгодишен договор с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за 

лицензиране правата за излъчване на концерти на Виенската филхармония за период 2023-

2027 година - Новогодишен концерт, Летен концерт от Шонбрун и Специален концерт. 

 3. Във връзка с решение на УС, протокол №10/11.03.2021 година, т.2 за излъчване 

по програма „БНТ3“ на три срещи от осмина финали на европейския клубен турнир по 

баскетбол ФИБА Юръп Къп, които ще се проведат в град Ботевград с участието на 

българските отбори „Рилски спортист“ и „Балкан“ и докладна записка от Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени и 

условия за рекламодатели при излъчване на срещите. 

 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 февруари 2021 

година. 

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

технологии“ за необходимостта от поддръжка на ефирната автоматизация и доклад от 

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

стартиране на 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. 12, 

във връзка с чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, дава съгласие за провеждане 

на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на 

ефирната автоматизация ADC 1000”.  

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, 

ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на снек-бар с 

лятна градина и открит детски кът в двора на РТВЦ Варна, част от недвижим имот, 

публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, находящи се в град 

Варна, спирка „Почивка“,  при условията и по реда, определени с чл. 13, ал. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

7. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, 

ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 



 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ресторант с 

лятна градина в Административната сграда на РТВЦ Пловдив, част от недвижим имот, 

публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, находящи се в град 

Пловдив, ул. „Найден Геров“ №8, при условията и по реда, определени с чл. 13, ал. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа, 

Управителният съвет на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, 

ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на съвкупно пет 

помещения обособени като офиси към Техническата сграда на РТВЦ Пловдив, част от 

недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, 

находящи се в град Пловдив, ул. „Найден Геров“ №8. при условията и по реда, определени 

с чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

9. Във връзка с изтичане на 31.03.2021 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Мариана Петрова Пашина на длъжност Началник на отдел, отдел „Управление 

на човешките ресурси“ в дирекция „Икономическа“ и предложение от и.д.Директора на 

дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за 

радиото и телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава 

продължаване на трудовия й договор за неопределено време. 

 10. Решението по точката не е публично. 

11. Във връзка с писмо от Асоциация „Прозрачност без граници“ за излъчване на 

клип за информационна кампания за активно участие в изборите и осъществяване на 

граждански контрол за нередности по време на изборния процес за народни представители 

през 2021 година и становище от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации” и Директора на дирекция „Мултимедия”, Управителният съвет на 

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

дава съгласие за излъчване на информационен клип, 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 съдържа 

търговска информация и отговаря на посочените изисквания.  

 


