
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание проведено на 22.04.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди и приема представените празнични програмни 

схеми за Великден и 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия. 

 2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа“ и приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ 

към 31.03.2021 година.  

 3. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, съгласувана от Директора на дирекция „Икономическа“, с предложение за 

подаване на оферта от БНТ за участие в колективно договаряне на Европейския съюз за 

радио и телевизия в обявен търг на Френската тенис федерация за придобиване на 

медийни права за излъчване на открития шампионат на Франция по тенис „Ролан Гарос“ 

за периода от 2022 година до 2026 година и дава съгласие БНТ да подаде оферта за 

придобиване на права за излъчване на турнира „Ролан Гарос“. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Красимир Дунев, президент на 

Българска федерация по гимнастика и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, съгласувана от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, дава съгласие за сключване на договор с 

Българска федерация по гимнастика за излъчване на финалите на Световната купа по 

спортна гимнастика, които ще се проведат на 29 и 30 май в град Варна. 

 5. Във връзка с писмо от г-н Анатоли Илиев, зам.-председател на Фондация „София 

– Европейска столица на спорта“ с молба за промяна във финансовите условия за 

заснемане и излъчване на Маратона на Варна, който ще се проведе на 9 май 2021 година и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувана от Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за промяна в свое решение по т. 1 

от протокол № 09/02.03.2021 година. 

6. Във връзка с предложение от д-р Милен Врабевски, основател и председател на 

Фондация „Българска памет“ за излъчване на готово аудио-визуално произведение – 

документален филм с времетраене 54 минути и с работно заглавие „Българският 

Рокфелер“, в който ще се разкаже за историята на Станьо Врабевски – ревностен борец за 

свободата на България, изключително влиятелен човек, ползвал се с голям авторитет и 

уважение, учредител и председател на тетевенския революционен комитет, негов основен 

спонсор, първи кмет след края на войната и благоустроител на град Тетевен, и становище 

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

„Координационен център“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед високата стойност на 

предоставените права за излъчване на филма, срещу телевизионно време за излъчване на 

рекламни форми и промотиране на филма в програмите на БНТ не дава съгласие за 

сключване на договор с Фондация „Българска памет“. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

„Нова Филм“ ЕООД и становища 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 „Новини и актуални предавания“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава 

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на церемонията по 

връчване на наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2021“. 



 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет 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 „Правна”, и дава съгласие за сключване на 

договор за годишно медийно партньорство за сезон 2021/2022 година. 

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

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

поръчка, проведена на основание вътрешно конкурентен подбор с предмет „Доставка на 

техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“ по Обособена 

позиция №1: "Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали“, 

съгласно сключено Рамково споразумение № ДГ-3399/27.06.2020 година, и решение № 

РД-10-124/22.03.2021 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 „Динакорд-

България“ ЕООД.  

10. 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.1 от Закона за обществените поръчки с предмет 

„Доставка на репортажно оборудване за преки връзки“ и решение на Генерален директор 

№ РД-10-156/13.04.2021 година 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 с „ТЕМА“ ЕООД. 

11. 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.1 от Закона за обществените поръчки с предмет 

„Поддръжка на система AVID за производство, излъчване и архивиране на телевизионни 

програми“ и решение № РД-10-149/09.04.2021 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 с 

„БУЛКОМП“ ЕООД. 

12. 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:  

"Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на ефирна автоматизация ADC 

1000“ и решение № РД-10-160/14.04.2021 година на Генералния директор за класиране на 

участниците и избор на изпълнител, 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 изпълнение с „НЮ ТЕК“ ЕООД. 

13. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Нашият дом е 

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

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

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

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

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

излъчване на концерт-спектакъл „Мост на небеса“, който ще се състои на 15 май 2021 

година на скалния феномен Божия мост до село Лиляче. 

14. Управителният съвет обсъди протокол № 5 от 13 април 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на документална форма „Големите малки“ по партньорската програма Inter-

Rives на COPEAM и ASBU, проектобюджет за реализация на вътрешната телевизионна 

продукция „Отблизо“ за второто тримесечие на 2021 година, проектобюджет за 

реализация на извънредно предаване „Музикалното събитие на годината Вечната музика 



 

2020“ и проектобюджет за извънредно предаване „Зелени системи в земеделието“, 

финансирано по сключен договор № ДГ-4057/ 23.11.2020 с ГОПА Ком. /GOPA  Com./ за 

реализиране и излъчване на рубрика в предаването "Бразди" 

15. Във връзка с извършените структурни промени в организационната структура 

на БНТ, и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ относно необходимостта 

от актуализиране на действащите бланки: „Становище по предложение за заснемане и 

излъчване на спортно събитие/извънредно телевизионно предаване“ и „Становище по 

предложение за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на готово аудио-

визуално произведение срещу предоставяне на спонсорски заставки“, Управителният 

съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, утвърждава следните бланки: 

1. Становище по предложение за заснемане и излъчване на извънредно 

телевизионно предаване/спортно събитие. 

2. Становище по предложение за сключване на договор за отстъпване на право за 

излъчване на готово аудио-визуално произведение срещу предоставяне на спонсорски 

заставки. 

16. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

съгласувана от Директора на дирекция „Икономическа“ и „Директора на дирекция 

„Правна“ с информация за стартиране на тръжна процедура за придобиване на права за 

излъчване на територията на България на УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на 

конференциите за сезони 2021-2024 година, Управителният съвет след като обсъди 

предложението и с оглед значимия финансов ресурс, с който БНТ следва да участва в 

търга на фирма T.E.A.M. Marketing Ag и поради липса на свободен финансов ресурс по 

бюджета на БНТ за трите сезона, взе решение БНТ да не участва в тръжната процедура за 

придобиване на определени медийни права, свързани с турнирите УЕФА Лига Европа и 

УЕФА Лига на конференциите за сезони 2021-2024 година. 

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

предложение за преназначаване на Румяна Стоимчева, заместник-началник на отдел 

„Бюджет и методология“ на свободната длъжност „началник на отдел“ с оглед 

професионалния й опит, показаните качества и умения при изпълнение на задълженията, 

Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и телевизията и във 

връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава Румяна Петрова Стоимчева на 

длъжност Началник на отдел, отдел „Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“. 

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

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

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

предмет „Пренос и сателитно разпространение на програма БНТ4 за територията на 

Европа и други континенти“, Заповед № РД-10-505/30.11.2020 година на Генерален 

директор за класиране на участниците в процедурата и Решение № 5000 от 20.04.2021 

година на ВАС по административно дело № 3252/2021 година, 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 изпълнение с „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

19. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ за необходимостта от осигуряване на демодулатори за приемане на сателитен 

телевизионен сигнал по време на олимпийските игри и доклад от Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ за провеждане на публично 

състезание, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане 

и управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с 

чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, дава съгласие за провеждане на 



 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на демодулатори за сателитни приемници – 

Олимпиада Токио 2021“.  

20. Във връзка с решение на УС, протокол №13/31.03.2021 година, т. 17 за 

реализиране на съвместна маркетингова кампания на БНТ и Нова Броудкастинг Груп за 

промотиране на Европейското първенство по футбол (УЕФА ЕВРО 2020™) и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ за проведени 

преговори с Нова Броудкастинг Груп за уточняване на размера на ефективните разходи, 

свързани с организиране на външната реклама – мегаборди, пизи, метро реклама и др., 

Управителният съвет одобрява да бъде възложено на РА Директ медия да организира и 

проведе външната реклама от кампанията за промотиране на Европейското първенство по 

футбол (УЕФА ЕВРО 2020™). 

21. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по конен 

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

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

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 Международния турнир за Световна купа по 

прескачане на препятствия „Божурище 2021“, който ще се проведе на Конна база „ген. 

Крум Лекарски“ в град Божурище в периода от 17 до 20 юни 2021 година. 

 

 

 

 


