
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание проведено на 31.03.2021 година 

 

 

 

1. Във връзка с решение на Изпълнителния комитет на УЕФА за отлагане на 

Европейското първенство по футбол през 2020 година (УЕФА ЕВРО 2020™), което следва 

да се проведе от 11 юни до 11 юли 2021 година, поради световната пандемия от COVID-19 

и противоепидемичните мерки наложени в цяла Европа и докладна записка от Директора 

на дирекция „Правна“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“ с предложение за подписване на допълнително 

споразумение с „Нова Броудкастинг груп“ ЕООД за актуализиране на условията, свързани 

със съвместното отразяване на Европейското първенство по футбол, по силата на сключен 

Договор от 2019 година и Допълнително споразумение от 2020 година, Управителният 

съвет одобрява представения проект на допълнително споразумение между БНТ и „Нова 

Броудкастинг груп“ ЕООД. 

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

съдържание“ за реализация и излъчване на нов сезон от документалната портретна 

поредица „БНТ представя“ (15 филма с времетраене по 54 минути), планирана за 

излъчване в събота от 17:30 часа по програма „БНТ1“, Управителният съвет одобрява 

списъка на известни личности, хора на изкуството и културата, за които да бъдат 

реализирани документални филми. Поредицата „БНТ представя“ да бъде реализарана 

съгласно раздел IV – Специфични правила за реализация на вътрешно филмопроизводство 

от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ.  

3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“ и Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ с 

предложение за подновяване на договори с медийни партньори за популяризиране на 

телевизионна продукция на БНТ за 2021 година и сключване на нови договори за 

увеличаване на обема на покритие на аудиторията, и възможности за промотиране на 

лицата и съдържанието на БНТ, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договори с равностойна размяна на престации със срок на изпълнение до 31.12.2021 

година. 

4. Във връзка с писмо от медийна група „168 часа“ ЕООД  за повторно удължаване 

на срока по сключен договор № ДГ-2784/2020 година за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и стратегическо развитие“ и Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за удължаване срока на договора до 31.12.2021 година, заради 

невъзможност за цялостно изпълнение от двете страни за реализиране на кампаниите, 

поради форсмажорни обстоятелства и кризата с коронавируса, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на анекс към договора с медийна група „168 часа“ ЕООД за 

удължаване срока до 31.12.2021 година и изразходване на оставащата стойност по 

договора. 

5. Във връзка с писмо от медийна група „Офф медия“ АД  за повторно удължаване 

на срока по сключен договор № ДГ-2825/2020 година за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и стратегическо развитие“ и Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за удължаване срока на договора до 31.05.2021 година, заради 

невъзможност за реализиране на кампаниите от страна на „Офф медия“, поради 

форсмажорни обстоятелства и кризата с коронавируса, Управителният съвет дава съгласие 



 

за сключване на анекс към договора с медийна група „Офф медия“ АД за удължаване 

срока до 31.05.2021 година и изразходване на оставащата стойност по договора от страна 

на медийната група. 

 6. Във връзка с решение на УС, протокол № 11/18.03.2021 година, т. 1 за сключване 

на договор с Българска федерация по мотоциклетизъм за излъчването на предаването 

„Мотоспорт екстра“ по програма „БНТ3“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 1 от 

Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ, одобрява 

цена за 30 секунден рекламен клип и условия за рекламодатели при излъчване на двадесет 

и два броя от предаването „Мотоспорт екстра“. 

7. 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 

"Осигуряване на въоръжена денонощна физическа охрана и пропускателен режим в 

сградата на РРС Благоевград на БНР и на РТВЦ Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56“ 

и решение № РД-10-105/11.03.2021 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 „БАТ 

СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 

8. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ за приключила процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет "Текущи и аварийни ремонти в сградите на БНТ“, открита на стойност по чл. 20, 

ал. 3 от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява, 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 „ИНФРА КОНЦЕПТ“ ЕООД. 

9. Във връзка с докладна записка от Началника на отдел „Автотранспорт“ за 

необходимостта от доставка на автомобили за нуждите на БНТ и доклад от Директора на 

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

открита 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. 1, във връзка с чл. 

20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Доставка на фабрично нови леки автомобили за нуждите на 

БНТ”. 

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

технологии“ за необходимостта от осигуряване на мобилна телефонна услуга и интернет 

за нуждите на БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ за провеждане на открита 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. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет“.  

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

промяна в бюджета на БНТ за 2021 година, съобразена с Постановление на Министерски 

съвет № 113/29.03.2021 година за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по 

бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 година за сметка на разходи и/или 

трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и други текущи 

трансфери и капиталови трансфери на нефинансовите предприятия за 2021 година, 

съгласно което размерът на бюджетното взаимоотношение по бюджета на Българската 

национална телевизия за 2021 година с централния бюджет е намален с 683 700 лева, 



 

Управителният съвет приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ за 

2021 година. 

12. Във връзка с предложение от Ръководителя на Регионален телевизионен център 

Русе за съкращаване на една щатна бройка, свързана с отпадане на необходимостта от 

ползване на автобус за нуждите на регионалния център и предаването му за разпореждане 

в отдел „Автотранспорт“, и становище от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

промяна в щатното разписание на РТВЦ Русе, 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 организацията на дейността в структурата и 

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

разписание на Регионален телевизионен център Русе, считано от 05.04.2021 година. 

13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

промяна в щатното разписание на дирекцията с цел създаване на условия за по-добра 

координация на дейностите, 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 организацията на дейността в структурата и 

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

разписание на ТД „Пампорово“ и дирекция „Икономическа“, считано от 05.04.2021 

година. 

 14. Във връзка с докладна записка от 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 длъжностна характеристика за длъжността „технически сътрудник“ в дирекция 

„Икономическа“. 

 15. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Директора на дирекция „Икономическа” за назначени и 

освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до 31 март 2021 

година.  

16. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание 

за запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и 

становище от Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Новини и 

актуални предавания“, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и предоставяне на програмно време за 

заснемане и излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на Главния мюфтия д-р 

Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 12 април 2021 година, след емисията 

„По света и у нас“ в 18:00 часа по програма „БНТ1”.  

17. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“ за реализиране на съвместна маркетингова кампания на БНТ и 

Нова Броудкастинг Груп за промотиране на Европейското първенство по футбол (УЕФА 

ЕВРО 2020™), което ще се проведе от 11 юни до 11 юли 2021 година, Управителният 

съвет одобрява да бъде реализирана съвместна маркетингова кампания между БНТ и Нова 

Броудкастинг Груп за промотиране на съдържанието свързано с Европейското първенство 

по футбол (УЕФА ЕВРО 2020™) – новини, футболни срещи и коментарни студия. 

18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“ за реализиране на проект „Музей на БНТ“, който има за цел да 

припомни на обществото значимите събития, предаванията и телевизионните лица от 

шестдесетгодишната история на БНТ, Управителният съвет одобрява етапите за 

реализация и бюджетните разходи за проект „Музей на БНТ“. 

 


