
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание проведено на 27.07.2021 година 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” 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, Управителният съвет приема 

мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „Мери Адвъртайзинг“ ЕООД 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 - филм за 

Модна фиеста Албена. 

3. Управителният съвет обсъди предложения от Изпълнителния директор на ИА 

„Национален филмов център“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

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

дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и Директора на дирекция „Телевизионно 

филмопроизводство - Студия Екран“, и дава съгласие за медийно партньорство на 

Тридесет и деветото издание на фестивала на българския игрален филм „Златна роза“, 

който ще се проведе в периода 23 до 30 септември 2021 година в град Варна и Двадесет и 

шестото издание на фестивала за българско документално и анимационно кино „Златен 

ритон“, който ще се проведе в периода от 3 до 9 декември 2021 година в град Пловдив. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Маргарита Димитрова, 

изпълнителен директор на Фондация „Аполония” и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание”, Директора на дирекция „Новини и актуални 

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

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

на договор за медийно партньорство на Празници на изкуствата „Аполония 2021“, които 

ще се проведат от 30 август до 6 септември 2021 година в град Созопол. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Боян Сираков, управител на 

„София Медия Пул“ ЕООД и становище от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

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

договор за излъчване на клипове за популяризиране на проект „Зелено знание“. 

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

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка на демодулатори за сателитни приемници – Олимпиада Токио 2021“ и 

решение № РД-10-322/13.07.2021 година на Генерален директор за класиране на 

участниците, 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 доставка с 

„ТЕХНО“ ООД.  

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

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка на HD устройства за преобразуване на телевизионен сигнал от Регионалните 

телевизионни центрове на БНТ“ и решение № РД-10-333/15.07.2021 година на Генерален 



 

директор за класиране на участниците, 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 доставка с „ТЕМА“ ЕООД.  

8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от технологично обновление на студийните комплекси и подвижните 

телевизионни станции и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител, 

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 за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на студийно и извънстудийно 

телевизионно оборудване“.     

9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от преоборудване на Апаратно-студиен комплекс 5 със светодиодни 

видео стени и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител, 

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 за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на светодиодни видео 

стени“.     

10. Решението по точката не е публично. 

 11. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална 

телевизия за периода от месец януари до месец юни 2021 година и възлага на Генералния 

директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

 

 


