
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 06 

от заседание проведено на 07.02.2019 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

приемане на бюджета на БНТ за 2020 година по параметри и разпределение по поделения, 

на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, 

Постановление № 381 от 30.12.2019 година на Министерски съвет за изпълнение на 

държавния бюджет и указанията на Министерство на финансите, дадени с писмо ДР 

№1/17.01.2020 година, Управителният съвет приема представения бюджет на БНТ за 2020 

година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 27.01.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец декември 2019 година на 

излъчения филм „6,4 по Рихтер – бедствие на ръба на разлома“ от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

 3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за сключване на допълнително споразумение към договор № 

РД04-237/20.12.2017 година с Министерство на труда и социалната политика за  

предоставяне на програмно време за популяризиране на Европейския социален фонд и 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

утвърждава представения проект на допълнителното споразумение между БНТ и 

Министерство на труда и социалната политика. 

 4. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Икономическа“ относно текущото изпълнение на договор №Л-

5927/31.10.2011 година с „Ню Филмс Интернешънъл“ за дистрибуция на телевизионния 

сериал „Под прикритие“.  

5.  Във връзка с решения на УС, протокол № 58/13.12.2019 година, т.19, т.20 и т.21 

за предоставяне на конкретен план за реализиране на предстоящите кампании на БНТ по  

сключени допълнителни споразумения към договор № ДГ-2645/25.07.2019 година с 

„Оберон радио макс“ ЕООД, договор № ДГ-1538/03.04.2019 година с „ДИР БГ“ АД и № 

ДГ-2104/10.05.2019 г. с „ОФФ МЕДИА“ АД и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет връща предложението и 

изисква от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да внесе подробен и 

конкретен план за популяризиране на събития, кампании и проекти  по сключените 

допълнителни споразумения за сътрудничество. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №95/29.01.2020 година, т. 10 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Мултимедия“ с приложен анализ на цените за 

интернет реклама на българския пазар, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от 

Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 7 т. 7 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава  Тарифа за продажба на рекламни 

форми в интернет сайтовете на БНТ. 

7. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3 от Вътрешните правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ, 

утвърждава план–график за провеждане на процедури за обществени поръчки за доставки, 

услуги или строителство през 2020 година. 

 8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

реализация и излъчване на нова документална поредица по програма „БНТ1“ с работно 



 

заглавие „Профил“ с автор и режисьор Николай Василев (10 филма с времетраене по 54 

минути), Управителният съвет одобрява представения проект и дава съгласие да бъде 

реализиран съгласно раздел IV – Специфични правила за реализация на вътрешно 

филмопроизводство от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране 

на фирми в БНТ. 

9. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за одобрение на допълнителна цена за закупуване на 

телевизионно време за излъчване на програмни форми по програма „БНТ1“ в часовия пояс 

от 19:00 до 20:00 часа година, Управителният съвет дава съгласие за допълване на 

Тарифата за продажба на програмно време в програмите на БНТ, утвърдена с решение на 

УС, протокол №56/27.11.2019 година, т. 1. 

 10. Във връзка с предложение от Даниела Серданова за реализация и излъчване на 

образователно предаване „Смяна на местата“, докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ и протокол на Програмния съвет на дирекция „БНТ Свят 

и региони“, Управителният съвет изисква от екипа на дирекция „БНТ Свят и региони“ за 

следващото заседание да внесе предложение за покриване на разходите за реализация чрез 

външно финансиране. 

11. Във връзка с писмо от г-н Владимир Баканов, председател и главен 

изпълнителен директор на Международния транс-брегови изпълнителен комитет – 

Черноморска кухня с молба за предоставяне на право за безплатно излъчване на 

документалния филм на БНТ – „Проектът Черноморска кухня“ и становища от 

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

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на телевизионни права за 

едно излъчване и едно повторение в рамките на 48 часа на документалния филм на БНТ 

„Проектът Черноморска кухня“ с времетраене 29:08 минути и автори: сценарист Бистра 

Варнева, режисьор Мариета Бобева, оператор Неделчо Чавдаров за държавните 

телевизионни канали за всяка страна членка на Организацията за черноморско 

икономическо сътрудничество за период от една година от сключване на договора. 

 12. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Международния 

филмов фестивал „София Филм Фест“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора 

на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство. 

13. Във връзка с изтичане на сключен договор за доставка на течни горива за 

нуждите на БНТ и предложение от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за провеждане на обществена поръчка за доставката на 

течни горива и представени от Българска стокова борса АД оферти от борсови 

посредници, 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 и чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за 

обществените поръчки дава съгласие за провеждане на процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

течни горива и смазочни материали за служебните автомобили на БНТ“. 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за борсово 

посредничество с фирма „Ей Си Ти“ ЕООД. 

14. Във връзка с решение на УС, протокол №56/27.11.2019 година, т.6 за одобрение 

на концепция, програма и бюджет за подаване на заявки и допълнителни ефективни 

разходи, свързани с отразяване на Европейското първенство по футбол през 2020 година 

(ЕВРО 2020) и докладна записка от Директора на дирекция „Спорт“ и Директора на 

дирекция „Техника и технологии“ за проведена работна среща с представители на „Нова 

Броадкастинг груп“ ЕООД за споделяне на техническите разходи свързани с излъчване на 



 

първенството, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договора с 

„Нова Броадкастинг груп“ ЕООД. 

15. Във връзка с решение на УС, протокол №56/27.11.2019 година, т.6 за одобрение 

на концепция, програма и бюджет за подаване на заявки и допълнителни ефективни 

разходи, свързани с отразяване на Европейското първенство по футбол през 2020 година 

(ЕВРО 2020) и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Управителният 

съвет приема направените предложения за оптимизиране на ефективни разходи, свързани 

с отразяване на Европейското първенство по футбол през 2020 година (ЕВРО 2020). 

16. Във връзка с предложение от Българската федерация по мотоциклетизъм за 

излъчване на 20 кръга от Световния шампионат по мотокрос, Купа на нациите и 

реализиране на 16 броя предавания „МОТОСПОРТ ЕКСТРА” през 2020 година и 

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

БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“,  

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет с 

оглед, че в бюджета на БНТ не е планирана сума за пренос на телевизионен сигнал за 

излъчване на състезанията от Световния шампионат по мотокрос и Купа на нациите, дава 

съгласие за сключване на договор само за реализация и излъчване на 16 броя предавания 

„Мотоспорт екстра“ с времетраене 27 минути по програма „БНТ3“. 

 17. Управителният съвет обсъди предложение от Съюза на артистите в България и 

становища от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ1” и „БНТ3”, и.д.Главния координатор на програми 

„БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг 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“. 

18. Във връзка с получено уведомление за допусната техническа грешка от страна 

на издателите на списания “Биограф“ и „Дива“ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ с предложение за промяна в контрагента, с който 

следва да бъде сключен договорът за медийно партньорство за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ през 2020 година, Управителният съвет изменя свое 

решение на УС, протокол №02/09.01.2020 година, т. 8 като фирма „Муузон“ ЕООД да бъде 

сменена с „Муузон Глобъл Медия“ ЕООД издател на списания „Биограф“ и „Дива“.  

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

„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор с фирма „Артекс 

Инженеринг“ АД за закупуване на телевизионно време за излъчване на програмни форми 

по програма „БНТ1“. 

20. Във връзка с предложение от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и 

Директора на дирекция „Правна“ и изготвена техническа спецификация от Началника на 

отдел „Управление на сграден фонд“ за провеждане на обществена поръчка за избор на 

изпълнител за почистване на сградите на БНТ, 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. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена 

поръчка с предмет "Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНТ“ и 

одобрява предложения проект на документация за провеждане на процедурата.  

21. Във връзка с писмо от „Еф Хикс Камера“ ООД за продължаване срока на 

договора за закупуването на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ и докладна 



 

записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор № К 1-3-2-

4806/28.10.1999 година за закупуване на нови 180 (сто и осемдесет) броя от външната 

продукция „Бързо, лесно, вкусно“, считано от 14.02.2020 година. 

22. Във връзка с предложение от Генералния директор с оглед на новите 

технологии и начина по който потребителите консумират предоставено телевизионно 

съдържание, както и необосновано високите разходи за поддръжка и разпространение на 

програма „БНТ4“ за територията на Европа и Северна Африка, Управителният съвет 

одобрява да бъдат предприети спешно действия за промяна в способа на разпространение 

на програмния канал. 

 


