
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от заседание проведено на 26.08.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди получени писма от „Док енд фиш“ ООД и 

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

„Новини и актуални предавания“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Директора на дирекция „Мултимедия“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и 

Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на  

Международен фестивал на документалния исторически филм – DOCK. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Димитър Христов – 

Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Клъстер София град на знанието 

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

„Новини и актуални предавания“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно партньорство на  

европейски проект за подкрепа на високотехнологичните иноватори в креативната и 

медийна индустрии Media Motor Europe, чрез представяне на Иновационен хъб София. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол № 06/07.02.2020 година, т. 17 за заснемане 

и излъчване на церемонията по връчване на Националните награди "ИКАР", протокол № 

15/26.03.2020 година, т. 5 за отмяна на провеждане на събитието поради разпространение 

на COVID-19, постъпило ново писмо от г-н Христо Мутафчиев, Председател на Съюз на 

артистите в България за провеждане на събитието на 31.10.2020 година и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия”, и.д.Директора на 

дирекция „ТВ Производство”, и.д.Директора на дирекция „Икономическа” и Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към 

договор № ДГ-719/06.03.2020 година със Сдружение „Съюз на артистите в България“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Ивент БГ“ ДЗЗД и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, Директора на дирекция „Новини и 

актуални предавания“, Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – 

Студия „Екран“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

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

партньорство за медийно партньорство на летния фестивал „Sofia Summer Fest 2020“. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ с предложение за сключване на допълнително споразумение 

към договор № РД04-237/20.12.2017 година с Министерство на труда и социалната 

политика за  предоставяне на програмно време за популяризиране на Европейския 

социален фонд и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и на основание 

чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава 

представения проект на допълнителното споразумение между БНТ и Министерство на 

труда и социалната политика. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №34/22.07.2020 година, т. 3 за сключване 

на договор с Чешката обществена телевизия за закупуване на права за излъчване на 

документални поредици и детски игрални програми, и докладна записка от и.д.Директора 

на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в 

решение на УС, протокол №34/22.07.2020 година, т. 3. 

7. Управителният съвет обсъди становище от Директора на дирекция „Правна“, 

Директора на дирекция „Техника и технологии“ и и.д.Директора на дирекция 



 

„Икономическа“, относно откраднатата снимачна техника и лаптоп със заснетия материал 

по време на командировката на телевизионния екип в Кавала и Солун, Гърция за 

предаването „България от край до край“ и възлага на Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ да внесе проект на Правила за опазване и съхранение на телевизионната 

техника и варианти за защита и застраховка на движимите технически мощности. 

 8. 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 и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец юли 2020 година. 

9. Във връзка с промяна в структурата и числеността на персонала в БНТ и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на 

основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за работната заплата в 

БНТ определя нов лимитиран месечен фонд на работната заплата по основни структурни 

звена и нов лимит за допълнително месечно материално стимулиране на служителите по 

структурни звена, в сила от 01.09.2020 година. 

 10. 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: „Доставка, монтаж и инсталация на комутатори, защитни стени, маршрутизатори 

и софтуер за централизирано управление и наблюдение на мрежата за нуждите на БНТ“ и 

Заповед № РД-10-342/14.08.2020 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 „РИСК 

ЕЛЕКТРОНИК“ ООД. 

11. 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 17 броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на 

БНТ“ и решение № РД-10-301/20.07.2020 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.  

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

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

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

„Доставка на данни за телевизионна аудитория и мониторинг на телевизионна програма и 

реклама и инсталация и поддръжка на софтуер за обработка на доставените данни” и 

Заповед № РД-10-338/11.08.2020 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 „ГАРБ 

Аудиенс Межърмент България“ АД. 

13. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на 

Регионалните телевизионни центрове и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и 

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

Управителния съвет на БНТ, одобрява предоставените проекти на длъжностни 

характеристики за длъжности в Регионалните телевизионни центрове. 

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

предложение за провеждане на търг за отдаване под наем на стол за хранене и кафе-

сладкарница, находящи се в сградата на БНТ в град София, ул. „Сан Стефано“ №29, 

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 недвижим 

имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, при условията 

и по реда, определени с чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост. 

15. Във връзка с изтичане на 31.08.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Борислав Николаев Чоранов на длъжност Директор на дирекция „Мултимедия“ 

и предложение на Генералния директор, 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 

дава съгласие за продължаване на трудовия му договор за неопределено време. 

 16. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна с предложение 

за сключване на договори с Община Варна за финансиране на предавания по проекти 

„Варненско лято“ – концертите“ и „Откритата сцена на Варна“, Управителният съвет 

одобрява приложените проекти на договори и упълномощава Ръководителя на РТВЦ 

Варна да подпише договорите. 

 

 


