
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 36 

от заседание проведено на 06.08.2020 година 

 

 

 

1. Във връзка с проведени заседания на Програмния съвет на БНТ и докладна 

записка от и.д.Главния координатор на Координационен център и и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“ с предложение за приемане на програмна схема на 

„БНТ2“ за новия телевизионен сезон, Управителният съвет одобрява програмна схема на 

„БНТ2“, считано от 14 септември 2020 година. 

2. Във връзка с решение на УС, протокол №53/07.11.2019 година, т.2 за участие на 

БНТ в колективно закупуване на телевизионни права на Европейския съвет за радио и 

телевизия от Европейската и Световна федерация по гимнастика за отразяване на 

европейски и световни първенства по гимнастика за периода 2021 – 2024 година и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувана от Директора на 

дирекция „Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет 

дава съгласие за сключване на договори с Европейския съвет за радио и телевизия. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от д-р Георги Текев – Изпълнителен 

директор на Нов български университет и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, Заместник-директора програмно развитие и селекция в 

дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния 

координатор на Координационен център, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, 

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

„Мултимедия“, и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, Делегирания продуцент 

„Актуални и блокови предавания“ в РТВЦ Пловдив и Директора на дирекция „Правна“, и 

дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Галаконцерт на ХХ 

Юбилеен международен майсторски клас на Райна Кабаиванска. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Жени Начева – Заместник-министър 

на здравеопазването с предложение за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на 

документален филм „Игрите на живота“ на режисьора Стефан Командарев и докладна 

записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

„Екран“, и в съответствие с чл. 18, ал. 4 от Правилника за реда и условията за продуциране 

и копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че документалният филм ще запознае 

зрителите с хората претърпели трансплантации на органи, но благодарение на силния си 

дух са постигнали професионални успехи в различни области, като много от тях спортуват 

активно и са носители на титли и медали от международни състезания за параолимпийци, 

дава съгласие БНТ да участва в реализацията на документалния филм „Игрите на живота“. 

5. Във връзка с писмо от „Монте мюзик“ ООД и „Метрорадио“ ЕООД за 

безвъзмездно предоставяне на права за излъчване на предаването „БГ версия“ и докладна 

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

дава съгласие за сключване на договор с външните продуценти „Монте мюзик“ ООД и 

„Метрорадио“ ЕООД за излъчване на нови издания от музикално-развлекателното 

предаване „БГ версия“ в програмите на БНТ.  

 6. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна” и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, относно приключила обществена поръчка с предмет „Избор на 

оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ” и 

решение № РД-10-297/16.07.2020 година на Генерален директор за класиране на 

участниците, Управителният съвет приема за сведение информацията за подадени три 

оферти за участие в настоящата процедура: „Български пощи“ ЕАД, „Содексо Пасс 



 

България“ ЕООД и „ТОМБОУ България“ ООД с предложена от всичките цена от 0,01 лева 

без включен ДДС и определен чрез публичен жребий изпълнител за отпечатване на ваучер 

и на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

дава съгласие за сключване на договор за изпълнение с фирма „Содексо Пасс България“ 

ЕООД. 

 7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на 

отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на процедура за конкурентен подбор, съгласно 

сключено рамково споразумение по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка 

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

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

Управителният съвет одобрява проекта на покана, която да бъде изпратена на потенциални 

изпълнители по рамковото споразумение. 

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

комуникации“ за разглеждане на коригирано предложение за предоставяне на 

телевизионно време за излъчване на клипове за промотиране на събитията от ХХ 

юбилейно издание на „Европейски музикален фестивал“, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на 50 (петдесет) 

промоционални клипа, с продължителност до 30 секунди, със заставка „С медийната 

подкрепа на БНТ“, за 10 значими културни събития от ХХ юбилейно издание на 

„Европейски музикален фестивал“, 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. 

9. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Маргарита Димитрова – 

Изпълнителен директор на Фондация „Аполония” и становище от Директора на дирекция 

„Новини и актуални предавания“, и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, 

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

„Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за медийно партньорство на  

Празниците на изкуствата „Аполония 2020“. 

10. Във връзка с одобрената програмна схема на „БНТ1“ от 07.09.2020 година  и 

сключване на договор за излъчване на външната продукция „БГ версия“, и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет 

одобрява цена за 30 секунден рекламен клип, условия и гарантиран рейтинг на външната 

продукция. 

 


