
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 14.01.2021 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“ и дава съгласие да бъде възобновено производството на 

предаването „В близък план“, с излъчване всеки понеделник от 21:30 часа по програма 

„БНТ2“, считано от 18 януари 2021 година, спряно от реализация по време на 

извънредната епидемична обстановка в страната. 

2. Във връзка с писмо от г-н Васил Булянски, управител на „Ес Пи Ви Тенк“ ЕООД 

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

Управителният съвет дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към 

договор № ДГ-2707/05.08.2020 година за закупуване на нови 150 (сто и петдесет) издания 

от външната продукция „Последният печели“ с времетраене по 54 минути, без промяна на 

основните параметри в договора и допълнително споразумение от 10.11.2020 година.  

3. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Валерия Георгиева – Национален 

изпълнителен директор на SOS Детски селища България и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание”, Директора на дирекция „Новини и актуални 

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

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

партньорство за популяризиране на организираната от Сдружението кампания „Стани 

великан“, която има за цел да изгради доверие и да привлече нови SOS приятели. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Стойчо Керев, продуцент от „АРК-

България“ ЕООД и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, и дава съгласие за сключване на анекс към договор № ДГ-074/24.01.2019 

година за безвъзмездно отстъпване на изключителното право за многократно излъчване в 

програмите на БНТ на 40 (четиридесет) издания на предаването „Новото познание“ с 

времетраене по 27 минути. 

5. Във връзка с предстоящото излъчване на квалификациите за Световното 

първенство футбол – FIFA World Cup 2022 в програмите на БНТ и докладна записка от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени 

за 30 секунден рекламен клип, пакети, бонуси, отстъпки и условия за рекламодатели при 

излъчване на срещите. 

 6. Във връзка с предстоящото излъчване по програма „БНТ3“ на срещи с участието 

на  Баскетболен клуб „Рилски спортист в група „Б“ на европейския клубен турнир ФИБА 

Юръп Къп и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, отстъпки и условия за 

рекламодатели при излъчване на баскетболните срещи. 

 7. Във връзка с проведени преговори с Министерство на туризма и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ с предложение за 

сключване на договор за закупуване на програмно време за излъчване на рекламни форми 

за популяризиране на комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за сключване на договор. 

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

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

открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Актуализация и разширение на броя лицензи за видео ефекти за MEDIA COMPOSER към 



 

системата AVID” и решение № РД-10-9/07.01.2021 година на Генерален 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 „БУЛКОМП“ ООД. 

 9. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за извършен анализ на вземанията и задълженията на 

БНТ към 31.12.2020 година и предложение за отписване на несъбираемите вземания и 

неуредени задължения по сключени договори, Управителният съвет дава съгласие да 

бъдат отписани от счетоводния баланс на БНТ неуредени вземания и задължения. 

 10. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на служба „Трудова 

медицина“ и с цел по-подробно застъпване на нормативните изисквания, свързани 

дейността за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 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 

актуализирана длъжностна характеристика за длъжността Инспектор здраве и безопасност 

при работа. 

 11. Управителният съвет обсъди предоставената обобщена информация от 

Ръководителя на служба „Трудова медицина“ за желаещите 450 броя служители на БНТ да 

се имунизират с ваксина срещу COVID-19 и възлага на Генералния директор да изпрати 

писмо до проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването с молба за 

включване в списъците за имунизация на служителите на БНТ. 

12. Управителният съвет след като се запозна и обсъди предоставената концепцията 

от Главния дизайнер на телевизията с направено предложение за създаване на единно 

структурно звено, което да отговаря за цялостната визия и стил на водещите на 

предаванията в БНТ, дава съгласие да бъде създадено ново структурно звено – 

направление „Екранна подготовка“ в дирекция „Телевизионно производство“. 

13. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция на бюджета на БНТ към 31.12.2020 година, съобразена с представените докладни 

записки на ръководителите на регионалните телевизионни центрове и почивните бази, 

Управителният съвет с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в 

съответствие с отчетните данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на 

БНТ. 

14. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на младежта и 

спорта и ДП „Български спортен тотализатор“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, Заместник-директор Програмно развитие и селекция в дирекция 

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

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

на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и 

и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор с 

ДП „Български спортен тотализатор“ за заснемане и излъчване на Церемония за 

награждаване отличилите се спортисти и треньори на България за 2020 година „Нощта на 

шампионите“, която ще се състои на 24.01.2021 година. 

 


