
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 05 

от заседание проведено на 14.01.2021 година 

 

 

 

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

„Икономическа“ и одобрява бюджета на БНТ за 2021 година, съгласно Закона за 

държавния бюджет на Република България /ЗБДРБ/ за 2021 г. и определената за 

Българската национална телевизия субсидия. 

2. Във връзка с решение на УС протокол №04/28.01.2021 година, т. 1 за частична 

промяна в програмната схема на „БНТ1“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ с предложение за приемане на цена за 30 секунден рекламен 

клип и рейтинги на предаванията с променена програмна позиция, 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 за 2021 година, касаеща 

гарантиран рейтинг и цена на рейтинг точка (СРР) за зрителските аудитории (таргет 

групи) - жени 25-54 (W 25-54), мъже 25-54 (M 25-54) и всички 45+ (All 45+)  за  

предаванията – „Смяна на местата“ и „БГ версия“.  

3. Във връзка с изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на 

данните  (ОРЗД) и Закона за защита на лични данни, и докладна записка от Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет, с оглед необходимостта от въвеждане на мерки 

за защита на сигурността на личните данни, които се събират и обработват в БНТ, 

одобрява Процедура при нарушение на сигурността на личните данни, с Приложения №№ 

1: Методология за оценка на тежестта на пробив в сигурността на личните данни; 2: 

Уведомление до Комисията за защита на личните данни; 3. Съобщение до засегнатите 

субекти на данни и 4: Актуализиран регистър на нарушения на сигурността на данните.  

 4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор 

между БНТ и Министерство на земеделието, храните и горите за предоставяне на 

програмно време за излъчване на информационни материали (рубрики) по Програма за 

развитие на селските райони (2014-2020 г.) в предаването „Бразди“. 

5. Във връзка с решение на УС, протокол № 04/28.01.2021 година, т. 2 за сключване 

на договор с Френската тенис федерация /FTF/ за придобиване на права за излъчване на 

избрани моменти от Открития шампионат на Франция по тенис "Ролан Гарос" през 2021 

година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, отстъпки и условия за 

рекламодатели при излъчване на тенис турнира. 

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

технологии“ за необходимостта от използване на фиксирана телефонна мрежа за 

поделенията на БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, 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 

обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на обществена фиксирана телефонна 

мрежа за предоставяне на гласова телефонна услуга“.   



 

 7. Във връзка с извънредна епидемична обстановка на територията на Република 

България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата 

непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите,Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на нов договор с предмет „Доставка и прилагане на препарати за 

дезинфекция на работните и офис помещенията, студиата и прилежащите им пространства 

в сградите на БНТ – на ул. „Сан Стефано“ № 29, ул. „Тулово“ № 2 и бул. „Цариградско 

шосе“ № 111 /НРТЦ/”, с изпълнител фирма „Виктория – В България” ООД, който до 

настоящият момент изпълнява качествено, прецизно и в срок дейностите по договора.  

 8. Във връзка с решение на УС, протокол № 03/25.01.2021 година, т. 17 за 

създаване на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“, и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа“, 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 длъжностни характеристики за длъжности в двете 

дирекции. 

9. Във връзка с предложение от Ръководителя на Регионален телевизионен център 

Пловдив за промяна в щатното разписание на регионалния център, свързано с увеличения 

обем на постпродукционните дейности по обезпечаване на предаванията в програмните 

схеми и становище от и.д.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 Регионален телевизионен 

център Пловдив, считано от 15.02.2021 година. 

 


