
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание проведено на 28.04.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Георги Къркеланов, 

председател на Фондация „А’Аскеер” и становища от 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 

церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство „Аскеер 2021”, която ще се 

проведе на 23 май 2021 година в театър „Българска армия“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на образованието и 

науката и становище от 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 церемония по награждаване на 

носителите на награди „Питагор“ за 2021 година за съществен принос на български учени 

и научни колективи за развитието на науката. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Христо Мутафчиев, 

председател на Съюза на артистите в България, докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“ 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 „Правна” и 

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

заснемане и излъчване на церемонията по връчване на Националните награди „Икар“, 

която ще се проведе на 11 май 2021 година в Народен театър „Иван Вазов“. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Цветан Кюланов, и.д. ръководител на 

Представителството на Европейската комисия в България и докладна записка от 

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

„Правна“, и на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на 

УС на БНТ дава съгласие за излъчване на информационен клип за кампания „Прегърни 

живота. България се ваксинира – информирай се – ваксинирай се“ за популяризиране 

ползите от ваксинация срещу Ковид – 19 и постигане целите на Националния план за 

ваксиниране, 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.    

5. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Рамазан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна” и Директора на 

дирекция „Новини и актуални предавания“, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 

1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и предоставяне на 

програмно време за заснемане и излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на 

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 12 май 2021 

година, след емисията „По света и у нас“ в 18:00 часа по програма „БНТ1”.  



 

6. Във връзка с получено ново писмо от Фондация „Българска памет“ с 

предложение за преразглеждане на решение на УС, протокол №17/22.04.2021 година, т.6 

относно отстъпване на право за излъчване на готов документален филм „Българският 

Рокфелер“ с времетраене 54 минути, за историята на Станьо Врабевски – ревностен борец 

за свободата на България, Управителният съвет дава съгласие за отмяна на решение на УС, 

протокол №17/22.04.2021 година, т.6 и одобрява сключване на договор с Фондация 

„Българска памет“ за предоставяне на права за излъчване на готов телевизионен продукт 

„Българският Рокфелер“. 

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

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

на дирекция „Новини и актуални предавания“ за промяна в програмната схема на „БНТ4“, 

поради възникнали проблеми, свързани с подготовката за повторение на предаването 

„България в 60 минути“, Управителният съвет одобрява предложената промяна в 

програмната схема на „БНТ4“, считано от 10 май 2021 година, както следва: 

от 17:00 часа до 17:57 часа – едновременно пряко излъчване с програма „БНТ1“ на 

предаването „България в 60 минути“;  

от 19:00 часа до 19:59 часа – повторение на предаването „С БНТ на училище“, което 

се излъчва по програма „БНТ2“ от понеделник до неделя в 08:00 часа. 

 8. Във връзка с решение на УС, протокол №17/22.04.2021 година, т.21 за излъчване 

на международния турнир за Световната купа по конен спорт за прескачане на 

препятствия „Божурище 2021“, който ще се състои от 17 до 20 юни 2021 година и 

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

Управителният съвет одобрява цени и условия за рекламодатели при излъчване на  

международния турнир за Световната купа по конен спорт за прескачане на препятствия 

„Божурище 2021“. 

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

„Обществени поръчки“ относно приключила открита процедура с предмет:  "Доставка на 

компютърно оборудване за нуждите на БНТ“ в пет обособени позиции: Обособена 

позиция №1: „Доставка на компютърно оборудване“, Обособена позиция №2: „Доставка 

на системен софтуер“, Обособена позиция №3: „Доставка на приложен софтуер“, 

Обособена позиция № 4: „Доставка на аксесоари и периферия“ и Обособена позиция №5: 

„Доставка на компютърни работни станции за графичен дизайн“ и предложение за 

утвърждаване на проект на рамково споразумение с определените изпълнители, съгласно 

заповед № РД-10-157/13.04.2021 година на Генералния директор на БНТ 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 рамково споразумение 

с „Лирекс Хай Тех“ АД и „Риск електроник“ ООД по Обособена позиция №1: "Доставка 

на компютърно оборудване".  

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

предложение за утвърждаване на Вътрешни правила за дейността по управление на 

човешките ресурси в БНТ, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за 

радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на 

УС, утвърждава Вътрешни правила за дейността по управление на човешките ресурси в 

БНТ. 

11. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 21.04.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява направеното предложение за увеличаване на 

утвърдения бюджет за цялостна реализация на телевизионния игрален сериал „Порталът“, 

продуцент БНТ и изпълнителен продуцент „Мирамар филм“ ООД с представител 

Светлана Танева. 

12. Във връзка с предложение от и.д.Началника на отдел „Секретариат на УС“ за 

промяна в щатното разписание на отдела, свързано с увеличаване на обема на 

постъпващите документи в електронен вариант, подлежащи на входиране в деловодната 



 

система и последващото им обработване, и становище от 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 отдел 

„Секретариат на УС“, считано от 17.05.2021 година. 

13. Управителният съвет обсъди протокол № 6 от 28 април 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на  извънредното предаване „БГ преамбюл за БГ филм - „Порталът“ на 

дирекция „Програмно съдържание“ и проектобюджет за реализация на извънредно 

предаване „Празничен блок за 6 май“ - Ден на храбростта и празник на Българската армия, 

Гергьовден на дирекция „Новини и актуални предавания“. 


