
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 10.08.2021 година 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” и приема мотивите за корекция в бюджета на БНТ към 30.07.2021 година 

с оглед получен трансфер от Българското национално радио, съгласно сключено 

споразумение за съвместно управление и ползване на Почивната станция в град Китен. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Геновева Христова – Мъри, 

изпълнителен директор на „Лигна груп“ ООД и докладна записка от Изпълнителния 

директор и и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ и дава съгласие за 

сключване на споразумение за сътрудничество във връзка с участие на България в 

Международния конкурс за Детска песен на Евровизия през 2021 година. 

 3. Управителният съвет обсъди предложениe от „БГ Саунд Стейдж“ ООД и 

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

дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен център“, Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“ и 

Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване 

право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение  - концерт на 

дуо Лука Шулич (виолончело) и Евгений Генчев (пиано). 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Бета Прес Плюс“ ЕООД – Рейсинг 

Мениджмънт и становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на 

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

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

„Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, Директора на 

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

сключване на договор за заснемане и излъчване на „Отборно картинг състезание за 

издръжливост“ от типа „24 часа на Льо Ман“, което ще се проведе на 2 и 3 октомври 2021 

година на картинг пистата в град Хасково. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Красимир Дунев, Президент на 

Българската федерация по гимнастика и становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

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

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

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

Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор, за 

заснемане и излъчване на Световна купа по паркур, която ще се проведе на 11 и 12 

септември 2021 година в град София. 

6. Във връзка с обявената пожароопасна обстановка в страната, писмо от 

Изпълнителна агенция по горите с искане за излъчване на клип за превенция и 

предотвратяване на горските пожари през летния сезон и становище от Директора на 

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

Управителният съвет 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. 

7. Във връзка с писмо от Председателя на УС на гражданско сдружение „Живата 

вода на България“ за медийно партньорство на благотворителния концерт в подкрепа на 

инициативата за изграждане на нов музикален комплекс и становище от Директора на 

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



 

Управителният съвет 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 30 секунден информационен клип за събитието. С оглед, че инициативата е от 

обществен интерес, клипът да се излъчва, 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. 

8. Във връзка с писмо от Директора на Столичен куклен театър с предложение за 

медийно партньорство, свързано с излъчване на имиджов клип за Международния 

фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите“, който ще се проведе от 11 до 19 

септември 2021 година и становище от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 

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

предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за фестивала „Панаир на 

куклите“, 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. 

9. Във връзка с одобрената програмна схема на „БНТ1“ за новия телевизионен сезон 

от 6 септември 2021 година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“ с предложение за актуализиране на Тарифа за продажба на 

търговски съобщения за предаванията по програмна схема на „БНТ1“, Управителният 

съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 

от Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава промяна в Тарифа за 

продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ, касаеща гарантиран рейтинг и 

цена на рейтинг точка (СРР) за зрителските аудитории за предаванията предвидени за 

излъчване по програма „БНТ1“. 

10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

необходимостта от извършване на ремонтни дейности на установените проблемни зони по 

фасадите, покривите и вътрешните помещения, които са възникнали в резултат на 

климатичните фактори и лошите метеорологични условия и доклад Директора на 

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

обществена поръчка, 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. 20, ал. 2 от Закона за 

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

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в сградите на БНТ“.   

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

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекцията, 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 

18.08.2021 година. 

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ за  

промени в длъжностна характеристика за длъжността „инженер експлоатация“ в РТВЦ 

Варна, касаещи изискванията за заемане на длъжността, 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 длъжностната 

характеристика за длъжността „инженер експлоатация“ в Регионален телевизионен център 

Варна. 

13. Решението по точката не е публично. 

14. Решението по точката не е публично. 

15. Решението по точката не е публично. 


