
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

от заседание проведено на 19.10.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Кристина де Бройн, 

представител на УНИЦЕФ за 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“, Директора на дирекция 

„Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно 

партньорство на национална кампания за осведоменост, застъпничество и набиране на 

средства за преосмисляне бъдещето на всяко дете в България. 

2. Във връзка с писма от Българска национална федерация Карате и 

Застрахователно дружество „Лев Инс“, генерален спонсор на федерацията за партньорство 

с БНТ, свързано с отразяване на Световно първенство по карате, което ще се проведе в 

периода от 16 до 21 ноември 2021 година в Дубай, с участието на олимпийската 

шампионка от Токио-2020 Ивет Горанова и още девет български представители, и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувано от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор. 

3. Във връзка с предложение от Фондация „Нашият дом е България“ за сключване 

на договор за отстъпване право за излъчване на готов концерт в чест на християнския 

празник посветен на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов, и майка им София, и 

празник на град София, докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

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

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на 

дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с „Артекс Инженеринг“ АД за отстъпване право за 

излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение. 

4. Във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 година, 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 4 (четири) 

броя информационни клипове с продължителност до 3 минути. 

5. Във връзка с писмо от д-р Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването с 

молба за провеждане на разяснителна кампания, която да информира гражданите за 

значението на имунизирането срещу COVID-19, Управителният съвет на основание чл. 7, 

ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за 

предоставяне на телевизионно време за излъчване на информационен клип за 

популяризиране на разяснителна кампания на Министерство на здравеопазването, 

съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизия, при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на посочените 

изисквания. 

6. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 30.09.2021 година. 



 

7. Във връзка с ДР №1/18.01.2021 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2021 година и извършени промени по бюджета на БНТ за 2021 година, и докладна записка 

от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет приема представеното 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2021 година с попълнени 

отчетни данни за изтеклите месеци. 

8. Във връзка с предстоящото излъчване по програма „БНТ3“ на Световното 

първенство по карате и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, 

отстъпки и условия за рекламодатели при излъчване на състезанието. 

 9. Във връзка с предстоящото излъчване в програмите на БНТ на Зимните 

олимпийски игри в Пекин през 2022 година и докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден 

рекламен клип, отстъпки и условия за рекламодатели. 

 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 сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба 

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

година. 

11. Във връзка с предложение от Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“ за 

необходимостта от осигуряване на въоръжена охрана и пропускателен режим на 

територията на Регионален телевизионен център в град Русе и доклад от Директора на 

дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане 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 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: „Осъществяване на въоръжена денонощна физическа 

охрана и осигуряване на пропускателен режим на РТВЦ Русе“.   

12. Във връзка с предложение от и.д.Началника на отдел „Автотранспорт“ за 

техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на БНТ и доклад от 

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

провеждане 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 обществени 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: "Техническо обслужване, поддържане и 

текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ“ с пет 

обособени позиции: Обособена позиция №1: "Техническо обслужване, поддържане и 

текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ  София", 

Обособена позиция №2:  "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на 

автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Русе", Обособена позиция 

№3: "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло 

до пет тона от автопарка на РТВЦ Варна", Обособена позиция №4  "Техническо 

обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от 

автопарка на РТВЦ Благоевград" и Обособена позиция №5: "Техническо обслужване, 

поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на 

РТВЦ Пловдив". 

13. 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 студийно и извънстудийно телевизионно оборудване“ и решение № РД-10-

464/05.10.2021 година на Генерален директор за класиране на участниците по проведената 

обществена поръчка, 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 „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за извършване на доставка на 

телевизионно оборудване. 

14. Управителният съвет обсъди протокол № 17 от 14 октомври 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

производство и излъчване на предавания свързани с отразяване на предизборната 

кампания и изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 година, проектобюджети за изработка и излъчване на видеоматериали за 

провеждане на разяснителна кампания, която да информира и да подпомогне работата на 

СИК и гражданите в упражняването им на глас чрез машинно гласуване в изборния ден на 

14 ноември 2021 година, проектобюджет за реализация на концерт посветен на 110 

годишнина от рождението на композитора Йосиф Цанков организиран и финансиран от 

Сдружение „Брас Асоциация“, проектобюджет за реализация на концерт „Коледни звезди“ 

организиран и финансиран от „ИРД“ ЕООД, проектобюджет за реализация на концерт 

„Новорождение“ организиран и финансиран от фондация „Нашият дом е България“. 

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

промяна в щатното разписание на дирекцията в съответствие с производствената 

необходимост и становище от Директора на дирекция „Икономическа“, 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, 

одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и 

технологии“, считано от 01.11.2021 година. 

16. Във връзка с предложение на Генералния директор за оптимизиране и 

подобряване работата на оперативното ръководство на дирекция „Програмно 

съдържание“, Управителният съвет на  основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на 

УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ взе следните решения: 

1.  Определя Маргарита Александрова, Програмен директор на БНТ за временно 

изпълняващ длъжността Директор на дирекция „Програмно съдържание“ до назначаване 

на титуляр на длъжността. 

2. Възлага на Генералния директор да прекрати действието на Заповед № РД-10-

266/25.06.2020 година, с която е възложено на Ивайло Огнянов да изпълнява всички 

функции за временно изпълняващ длъжността Директор на дирекция „Програмно 

съдържание“. 

3. Възлага на Генералния директор да прекрати действието на Заповед № РД-10-

267/25.06.2020 година, с която е възложено на Даниел Спасов, изпълнителен продуцент да 

изпълнява длъжността Заместник-директор на дирекция „Програмно съдържание“. 

 

 


