
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание проведено на 14.06.2021 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на РТВЦ Благоевград 

за сключване на договор с Община Гоце Делчев за реализиране на документален филм с 

работно заглавие „Рифат бей Неврокопски“, който е една многопластова и интересна 

личност, свързала съдбата си с национално-освободителните борби на България от XIX и 

началото на XX век, и дава съгласие за сключване на договор. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от Главен комисар Любомир Янев, директор 

на ГДБОП-МВР с предложение за медийно партньорство на информационна кампания 

„Blind Betting“ насочена към превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, 

която ще се състои в два етапа: от 28 юни до 31 юли 2021 година и от 18 октомври 

(Европейски ден за борба с трафика на хора) до 30 ноември 2021 година, организирана от 

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ съвместно с Национална комисия 

за борба с трафика на хора и с финансовата подкрепа на ЕМРАСТ – ТНВ, и становище от 

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на дирекция 

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

чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие 

за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за информационната кампания, 

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

телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените 

изисквания. 

 3. Във връзка с решение на УС на БНТ, протокол №21/31.05.2021 година, т.7 за 

организиране на игра „Кадър на деня“ за телевизионните зрители на БНТ по време на 

Европейското първенство по футбол УЕФА ЕВРО 2020 и докладна записка от Директора 

на дирекция „Мултимедия“ с предложение за корекция в правилата за участие на 

зрителите в играта, Управителният съвет дава съгласие за промяна в частта на правилата, 

касаеща описването на по-малко лични данни на участника (име, фамилия и телефонен 

номер), с цел идентификация на изтегленото лице, което е гласувало и участвало в играта. 

4. Във връзка с предложение от г-н Теди Москов, автор и режисьор на 

телевизионната поредица „Улицата“ с молба за предоставяне от БНТ на кадри от 

поредицата, с времетраене до 15 минути, по повод създаване на моноспектакъл на Мая 

Новоселска с работно заглавие „Шапка на тояга“, представящ творческите й изяви в 

театъра, киното и телевизията през годините и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“ и Директора на дирекция „Правна“ за проявен интерес 

към продукцията, която би предизвикала широк зрителски интерес при излъчване в 

програмите на БНТ, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор.  

 5. Във връзка с одобрената лятна програмна схема на „БНТ1“ за 2021 година и 

докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет одобрява цената за 30 секунден рекламен клип за предаванията от 

лятната програмна схема да бъде на цената на часовия слот, в който са позиционирани за 

излъчване, съгласно одобрената Тарифа за продажба на търговски съобщения в 

програмите на БНТ с решение на УС, протокол №05/04.02.2021година, т.2. 

6. Във връзка с решение на УС на БНТ, Протокол № 22/04.06.2021 година, т.2 за 

предстоящо излъчване по програма „БНТ3“ на Световното първенство по гребане за 

юноши и девойки, което ще се проведе от 11 до 16 август 2021 година в град Пловдив и 

докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 



 

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

рекламодатели. 

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

промяна в бюджета на БНТ за 2021 година, съобразена с постъпили трансфери от 

Министерство на образованието и науката по сключен договор за заснемане и излъчване 

на Церемонията по връчване на наградите „Питагор“ и от община Варна по сключен 

договор за заснемане и излъчване на концерти от програмата на Международния 

музикален фестивал „Варненско лято 2021“, Управителният съвет приема мотивите за 

извършената корекция на бюджета на БНТ за 2021 година. 

8. 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. 

9. Във връзка с докладна записка от и.д.Началника на отдел „Секретариат на УС“ с 

предложение за утвърждаване на Правилник за организиране на пропускателния режим в 

БНТ, съобразен с обработката и съхранението на лични данни на физическите лица, 

получени във връзка с пропускателния режим в БНТ, Управителният съвет на основание 

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

организацията и дейността на УС, утвърждава Правилник за организиране на 

пропускателния режим в Българската национална телевизия. 

Правилникът влиза в сила от 1 юли 2021 година. 

10. Във връзка с възникнала необходимост от осигуряване на минерална вода за 

участници, гости и реализаторските екипи  при заснемане и излъчване на предаванията от 

предизборната кампания и изборите за народни представители на 11 юли 2021 година, 

Европейското първенство по футбол УЕФА ЕВРО 2020, Летните олимпийски игри в 

Токио и др., Управителният съвет обсъди протокол № 02 от 11 юни 2021 година на 

Бартерната комисия на БНТ и на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед, че договорът може да бъде сключен 

при условията на пряко възлагане, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки, тъй като стойността на доставената вода в рамките на предходните 

12 месеца и следващите месеци до края на календарната година, няма да надхвърли сумата 

от 30 000 лева без включен ДДС,  дава съгласие за сключване на договор с „Леденика 

България 1964“ ЕООД срещу непарични престации. 

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет обсъди протокол №8 от 8 юни 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 

народни представители на 11 юли 2021 година, проектобюджет за реализация на два 

диспута за частичните местни избори в община Благоевград, проектобюджет за 

реализация на образователен филм „Ничии сметища“ на РТВЦ Пловдив финансиран от 

Асоциация „БГ Бъди активен“ и корекция в бюджета за реализация и излъчване на 

церемонията по връчване на награда „Пловдив“, производство на РТВЦ Пловдив. 


