
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 19.01.2022 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди писмо от „Интелиджънт Мюзик“ ЕООД и 

становище от Програмния директор и и.д.Директор на дирекция „Програмно съдържание“, 

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на дирекция 

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

на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на промоционалния 

концерт на 05.02.2022 година на рок група Intelligent Music Project за представяне на 

песента „Intention“, с която България ще участва на Международния конкурс за песен на 

Евровизия през 2022 година. 

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

комуникации“ за заплащане на членския внос на БНТ за участие в международни 

организации през 2022 година, Управителният съвет одобрява БНТ да продължи 

членството си в международните организации Европейски съюз за радио и телевизия, 

CIRCOM Regional, COPEAM и FIAT. 

3. Във връзка с допусната техническа грешка в предложението за продължаване 

срока на договор с „Нобъл Хаус Медия“ ЕООД за закупуване на външната продукция 

„Моят плейлист“ и докладна записка от Програмния директор, Управителният съвет 

изменя решението си в протокол № 47/01.12.2021 година, т. 3, като дава съгласие за 

сключване на допълнително споразумение към договор № ДГ-003/10.01.2020 година за 

закупуване на нови 36 (тридесет и шест) издания от външната продукция „Моят плейлист“ 

с времетраене по 54 минути, считано от 08.01.2022 година, при запазване на останалите 

условия. 

 4. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба 

на реклама и спонсорство, и изпълнение на прогнозния бюджет през месец декември 2021 

година. 

5. Във връзка с решение на УС на БНТ, протокол № 46/22.11.2021 година, т.20 за 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 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: „Надграждане на съществуващата 

система за автоматизация ADC на БНТ“ и решение № РД-10-18/13.01.2022 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.  

6. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Техника и технологии“ по решение на УС на БНТ, протокол № 

01/12.01.2022 година, т.5 за проведени процедури по сключено рамково споразумение № 

ДГ-2438/01.06.2021 година за доставка на компютърно оборудване по типове и количества 

през 2021 година, и необходимото за закупуване през 2022 година ново компютърно 

оборудване, съобразено със заявените нужди от директорите на дирекции и 

ръководителите на основни структурни звена в БНТ. 



 

7. Управителният съвет приема предложението на Комисията за реализация на 

телевизионна продукция и одобрява представения проект на декор за студийната програма 

на Зимните олимпийски игри в Пекин, Китай и калкулация за закупуване на необходимите 

материали за изработка на елементите от декора. 

8. 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 2022 

година, касаеща Тарифата за продажба на търговски съобщения с гарантиран рейтинг на 

предаванията в програма „БНТ1“. 

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

корекция в бюджета на БНТ към 31.12.2021 г. за актуализиране на плановите показатели и 

привеждането им в съответствие с отчетните данни към 31.12.2021 г., Управителният 

съвет приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

10. Във връзка с предложение от и.д.Началника на отдел „Секретариат на УС“, 

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 архивиране на документите в Българската национална телевизия. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Във връзка с изпълнени условия на 02.11.2021 година за придобиване право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст от Валентин Петков и предложение от Директора 

на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за 

радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

прекратяване на трудовия договор на Валентин Нанов Петков на длъжност „управител“  

на Почивен дом Китен, считано от 01 февруари 2022 година. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Валентин Петков и с цел 

осигуряване на оперативното ръководство на дейността на Почивен дом Китен, и 

предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на  

основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 

БНТ утвърждава сключване на трудов договор с Иван Ангелов Христов на длъжност 

„управител“  на Почивен дом Китен, за срок от 1 (една) година, считано от 1 февруари 

2022 година, с шестмесечен изпитателен срок в полза на работодателя. 

13. Във връзка с чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ и докладна записка от и.д.Началника на отдел „Секретариат 

на УС“, Управителният съвет приема за сведение предоставения отчет за изпълнение на 

решения на Управителния съвет на БНТ, отразени от протокол №01/08.01.2021 година до 

№52/30.12.2021 година. 

14. Във връзка с решение на УС, протокол №46/22.11.2021 година, т. 4 за обявяване 

на сесия за набиране на предложения за реализация на нова вътрешна продукция и 

докладна записка от Програмния директор с приложен протокол на Комисията за 

разглеждане на постъпилите проекти, Управителният съвет след като обсъди 

предложението, взе следните решения: 

 1. Приема мотивите на Комисията, че внесените проекти нямат достатъчен 

потенциал за телевизионна реализация. Само два от проектите отговарят на зададената 

тема „БНТ по-силна от времето/историята на БНТ през погледа на съвремието/“, но 

липсват предпоставки да бъдат развити в успешни предавания на националната телевизия 

за привличане на широка аудитория и най-вече на млади телевизионни зрители.  

2. Приема предложението на Комисията и одобрява да не бъде класиран проект за 

производство на пилотен брой. 

 


