
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 27 

от заседание проведено на 14.07.2021 година 

 

 

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

„Спорт“, за актуализиране на подадената оферта от БНТ за участие в колективно 

договаряне на Европейския съюз за радио и телевизия за придобиване на медийни права за 

излъчване на пакет от Световни първенства по лека атлетика за периода от 2024 година до 

2029 година, и дава съгласие БНТ да адаптира първоначалната си оферта в частта за Пакет 

А - включващ три Световни първенства на открито (като след уверения от WA има 

вероятност две от Световните първенства  да се проведат в благоприятна часова зона и 

едно първенство в неблагоприятна часова зона), без да предлага увеличение на таксата за 

участие в колективното договаряне на телевизионни права за отразяване на Световните 

първенства по лека атлетика. 

2. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ и Директора на дирекция „Правна”, 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 излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на Главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи на 19 юли 2021 година, след емисията „Новини на турски 

език“ в 12:35 часа по програма „БНТ1”.  

3. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция на бюджета на БНТ към 30.06.2021 година, съобразена с представените докладни 

записки на ръководителите на регионалните телевизионни центрове и почивните бази и 

завишение на разходната част, за сметка на получен  трансфер и погашения по финансов 

лизинг и търговски кредит, 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. 

4. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ за промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано с увеличения обем 

на работа в отдел „Организатори продукция“ и становище от  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 организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

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

дирекция „Новини и актуални предавания“, считано от 01.08.2021 година. 

 5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Телевизионно 

производство“ за промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано с по-добро 

изпълнение на задачите в направление „Екранна подготовка“ и становище от  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 организацията на дейността в структурата и 

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

разписание на дирекция „Телевизионно производство“, считано от 01.08.2021 година. 

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

в щатното разписание на дирекцията, свързано с по-ефективно разпределение на 

дейностите в отдел „Управление на сграден фонд“, 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 дирекция „Икономическа“, считано от 01.08.2021 

година. 

7. 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. 

8. Във връзка с подадена справка за неизразходвана сума към действащия договор 

№ ОП-4982/18.07.2018 година с „Бест Тур“ ЕООД с предмет „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж, медицински застраховки и хотелско настаняване  

при служебни пътувания в чужбина на служители на БНТ” и докладна записка от 

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

сключване на анекс към договора, предвид правната възможност на чл. 116, ал. 1, т. 7 от 

Закона за обществените поръчки и наличието на свободен финансов ресурс по основния 

договор, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор № ОП-

4982/18.07.2018 година с „Бест Тур“ ЕОД с посочения предмет, чрез който срокът на 

договора се удължава с 4 (четири) календарни месеца, считано от 18.07.2021 година или до 

сключване на договор с нов изпълнител на обявената обществена поръчка с идентичния 

предмет. 

 9. Решението по точката не е публично. 

 10. Решението по точката не е публично. 

 11. Решението по точката не е публично. 

 12. Решението по точката не е публично. 

 13. Решението по точката не е публично. 

 14. Решението по точката не е публично. 

 15. Решението по точката не е публично. 

 16. Решението по точката не е публично. 

 


