
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 04 

от заседание проведено на 02.02.2022 година 

 

 1. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална 

телевизия за периода от месец юли до месец декември 2021 година и възлага на 

Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

2. Решението по точката не е публично. 

 3. Във връзка с решение на УС, протокол № 44/03.11.2021 г., т.1 за реализация на 

документален филм с работно заглавие „Никола Гешев“, сценарист и режисьор Богдана 

Лазарова, с времетраене 54 минути, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Програмно съдържание“ и докладна записка от Програмния директор на БНТ за промяна 

на времетраенето на филма, поради заснет повече от предвидения материал, 

Управителният съвет, с оглед, че няма да бъде променена рамката на ефективните 

средства в одобрения бюджет, дава съгласие да бъдат реализирани два документални 

филма „Никола Гешев” с времетраене по 54 минути, съгласно раздел IV – Специфични 

правила за реализация на вътрешно филмопроизводство от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ.  

4. Управителният съвет приема за сведение протокол №01 от 20.01.2022 година на 

Съвета за технологично развитие за разглеждане на технически спецификации за 

провеждане на обществени поръчки със следните предмети: „Внедряване на мерки за 

повишаване на нивото на мрежовата и информационната сигурност в БНТ“ и „Доставка на 

студийно и извънстудийно телевизионно оборудване“. 

5. 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 обществени 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  процедура с 

предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на БНТ“ в четири 

обособени позиции - №1: „Предоставяне на услуги по застраховане на служебните 

автомобили на БНТ чрез „Гражданска отговорност на автомобилистите“, доброволна 

застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС” и „Автокаско“, №2: „Застраховка 

„Трудова злополука и заболяване на служителите на БНТ“,  №3: „Застраховка на 

недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставени за 

управление и стопанисване на БНТ“ и №4: „Застраховка на технически мощности“.  

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ за 

проведени преговори с фирма „Extreme e limited“ за придобиване на права за излъчване на 

репортажни програми „Екстрийм Е“ от състезания с електрически автомобили, които се 

провеждат на различни видове настилки, Управителният съвет дава съгласие за сключване 

на договор с „Extreme e limited“ за излъчване по програма „БНТ3“ на репортажни 

предавания „Екстрийм Е“. 

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

необходимостта от подпомагане изпълнението на функциите на управителя на Почивен 

дом в град Китен, 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 и 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в Допълнителното щатно разписание на 

длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 01.03.2022 година. 

8. Решението по точката не е публично. 


