
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 50 

от заседание проведено на 05.11.2020 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от „Ритон-К“ ЕООД и становище от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, Заместник-директора програмно развитие и селекция в 

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

координатор на „Координационен център“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава 

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на 

готов концерт „Чакаме ви с любов“ в два варианта - с времетраене 90 минути и 120 

минути, състоял се през месец май 2019 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Национална 

католическа федерация Каритас България“ и становище от Директора на дирекция 

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

Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране 

на кампанията „Защото СМЕ ХОРА“  в подкрепа на възрастни и болни хора. 

3. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“ и и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет 

одобрява празнична програмна схема на „БНТ1“ за периода от 21.12.2020 година до 

03.01.2021 година. 

 4. Във връзка с писмо от изпълнителните директори на „Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) с молба за 

популяризиране на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за 

преодоляване на последствията от COVID-19“ по ОП „Иновации и 

конкурентноспособност“ 2014-2020 г. и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и съгласно 

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

телевизията, дава съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на  

информационни клипове за кампанията. 

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

на дирекция „Правна“ за провеждане на обществена поръчка за разширение на броя на 

лицензиите за видео ефекти за Media composer към системата AVID, 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, чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на обществена поръчка с предмет "Актуализация и разширение на броя 

лицензи за видео ефекти за Media composer към системата AVID“.  

6. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на 

дирекция „Техника и технологии“ с предложени два варианти на бюджетна оценка за 

интегриране на новия ПТС за работа в HD формат по решение на УС, протокол № 

42/17.09.2020 година, т. 9 (2.8). 

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

необходимостта от вътрешно почистване на сградите на БНТ, което да се осигурява 

самостоятелно от БНТ до провеждане на обществена поръчка, 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 и с цел оптимизиране организацията на 



 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, дава съгласие за 

промяна в Допълнителното щатното разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 

1996 година. 

8. Управителният съвет обсъди внесеното предложение от Директора на дирекция 

„Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, и с оглед спазване и прилагане на 

противоепидемични мерки, въведени на територията на страната, и необходимостта от 

осигуряване на дезинфекция на работните и офис помещенията, студиата и прилежащите 

им пространства в сградите на БНТ, за недопускане на заразяване на служителите и 

участниците в предаванията на БНТ с коронавирус, дава съгласие за сключването на 

допълнително споразумение към договор № ДГ-2888/08.09.2020 година с „Виктория-В 

България“ ООД.  

9. Във връзка с предложение от Генералния директор за промяна в документите за 

кандидатстване на проекти в обявените конкурсни сесии по позиция „многосерийна 

телевизионна поредица“ (серийни телевизионни филми, сезонни сериали, ситкоми и 

„сапунени сериали“), Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за 

организацията и дейността на УС одобрява частична промяна в чл. 24, ал. 2, т. 7 от 

Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, като в 

досието за кандидатстване на проекта трябва да се съдържа сценарий за един епизод от 

сериала. 


