
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 19.08.2020 година 

 

 

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

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена 

поръчка, проведена на основание вътрешно конкурентен подбор с предмет „Доставка на 

техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“ по Обособена 

позиция №1: "Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали“ и във 

връзка със сключено Рамково споразумение № ДГ-3399/27.06.2020 година, и решение № 

РД-10-344/18.08.2020 година на Генерален директор 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 договор за доставка с „Динакорд-

България“ ЕООД.  

2. Във връзка с изискването БНТ в качеството си на задължено лице по смисъла на 

чл. 4, т. 23 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и предложение от Директора на 

дирекция „Правна“ и Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“, Управителният съвет 

на основание чл. 101, ал. 1 от ЗМИП и чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 

7, ал. 1 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на 

тероризъм.  

3. Във връзка с ДР №1/17.01.2020 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2020 година и докладна записка и обяснителна бележка от Директора на дирекция 

„Икономическа”, Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно 

разпределение на бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №35/30.07.2020 година, т. 9 за 

утвърждаване на програмна схема на „БНТ1“ и докладна записка от и.д.Главния 

координатор на Координационен център и и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за промяна на заглавията на предаванията предвидени за реализация и 

излъчване през новия телевизионен сезон, Управителният съвет одобрява промяна на 

заглавията на предаванията по програма „БНТ1“, с повторения в останалите програмни 

канали, както следва: 

 1. Ежедневното външнополитическо предаване с работно заглавие „Светът 

отблизо“ се променя на „Светът и ние“. 

 2. Предаването „На фокус: Регионът“ се променя на „България на живо“. 

 3. Предаването с работно заглавие „Профил“ се променя на „БНТ представя“. 

 4. Предаването „БНТ носталгия“ запазва старото си заглавие „БНТ на 60“. 

 5. Външната продукция с работно заглавие „Късното шоу на БНТ“ се променя на 

„Събота вечер с Митко Павлов“. 

5. Във връзка с проведено обсъждане и приемане на частична промяна в 

концепцията на предаването „Вяра и общество“ от Програмния съвет на БНТ и докладна 

записка от  и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет 

приема предложението на Програмния съвет в предаването „Вяра и общество“ с водещ 

Горан Благоев да бъдат включени и кратки документални форми за традиционно 

регистрираните вероизповедения в България. Документалните форми да бъдат 

реализирани от екипи на Регионалните телевизионни центрове на БНТ, като включват 

теми за историята и духовния живот на хората в различните краища на България.  


