
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 37 

от заседание проведено на 12.08.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ с 

предложение за обсъждане и приемане на програмна схема на „БНТ3“ за новия 

телевизионен сезон, Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ3“, считано 

от 8 септември 2020 година. 

2. Във връзка с проведени заседания на Програмния съвет на БНТ и докладна 

записка от и.д.Главния координатор на Координационен център и и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“ с предложение за приемане на програмна схема на 

„БНТ4“ за новия телевизионен сезон, Управителният съвет одобрява програмна схема на 

„БНТ4“, считано от 7 септември 2020 година. 

3. Във връзка с проведени преговори с фирма SUPER LEAGUE INTERNATIONAL 

LIMITED за придобиване на права за излъчване на програма от състезанието Супер Лига 

Триатлон - Е-Триатлон, което е виртуално състезание и състезателите стимулират 

физическите си усилия, които полагат по време на реалния триатлон и докладна записка от 

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

и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на договор. 

 4. Управителният съвет обсъди получено ново писмо от Фондация „Стоян 

Камбарев“ и „Нова Филм“ ЕООД с искане за промяна в предоставеното телевизионно 

време за излъчване на рекламни форми срещу правата за излъчване на заснетата 

телевизионна версия от церемонията по връчване на Наградата за изкуство „Стоян 

Камбарев 2020“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет изменя свое решение в протокол №32/10.07.2020 

година, т. 4, като одобрява 50% от излъчванията да бъдат разпределени по програма 

„БНТ2“ и 50% по програма „БНТ1“.  

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

съгласувано от Изпълнителния директор за привеждане на организационната структура на 

отдела в съответствие с производствената необходимост и становище от и.д.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, с цел оптимизиране на организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно 

разписание на отдел „Автотранспорт“. 

 6. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за подобряване работата в дирекцията в съответствие с производствената 

необходимост свързана с реализацията на програмно съдържание и становище от 

и.д.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, с цел оптимизиране на организацията на дейността в структурата 

и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното 

щатно разписание на дирекция „Програмно съдържание“, считано от 01.09.2020 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Бета Прес Плюс“ ЕООД – Рейсинг 

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

дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Заместник-директора програмно развитие и 

селекция на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Главния координатор на 



 

Координационен център, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, Директора 

на дирекция „Правна” и и.д. Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване „Отборно картинг състезание за 

издръжливост“, което ще се проведе на 10 и 11 октомври 2020 година на писта „Мегапорт“ 

в град Хасково. 

 8. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“ за приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

проведена открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с 

предмет: "Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНТ“ и Заповед № РД-

10-250/18.06.2020 година на Генералния 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 „Райт Клийнинг“ ООД. 

9. Във връзка с одобрената програмна схема на „БНТ1“ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от 

Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава промяна в Тарифа за 

продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ за 2020 година, касаеща 

гарантиран рейтинг и цени за 30-секунден рекламен клип без включен ДДС на новите 

предавания, които са посочени с работни заглавия, както и предавания с променена 

програмна позиция, съгласно приетата програмна схема. 

10. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 12 август 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проект и разходи за 

изработка на многофункционален декор за Студио 3.  

 

 


