
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание проведено на 15.05.2020 година 

 

 

 

1. 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 от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

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

Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №22/11.05.2020 

година, т.1 относно условията и дяловото участие на БНТ и „Нутрика Диджитъл“ ЕООД за 

създаване на съвместната продукция с работно заглавие „Късното шоу на БНТ“. 

3. Във връзка с писмо от Галина Тодорова – директор на Българския културен 

институт в Прага с молба за предоставяне на права за онлайн разпространение на филма 

„Лошо момиче“ по време на организирания Фестивал на българското кино в Прага и 

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

дирекция „Правна”, Управителният съвет  дава съгласие за предоставяне на права за 

онлайн излъчване на филма „Лошо момиче“ в периода от 18 до 23 май 2020 година, 

геоблокирано за територията на Чехия, с нетърговска цел в рамките на Фестивала на 

българското кино в Прага. 

4. Във връзка с проведена среща между представители на БНТ и Министерство на 

образованието и науката за отразяване на награди „Питагор“ за 2020 година за съществен 

принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-

2019 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Министерство на 

образованието и науката за заснемане и излъчване на награждаването на носителите на 

награди „Питагор“ за 2020 година. 

5.  Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Рамазан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, 

т. 12 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и 

безвъзмездно предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на обръщение на 

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 23 май 2020 

година.  

6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ и 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за промяна в щатното разписание на 

дирекциите, свързано с реализацията на предаването „Извън играта“ и становище от  

Директора на дирекция „Правна“, 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, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция 

„Информация“ и дирекция „Програма БНТ1“, считано от 01.06.2020 година. 

7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

промяна в щатното разписание в дирекцията, свързано с производствената необходимост и 

осигуряване на кадрови ресурс с по-висока квалификация с цел удовлетворяване на 

технологичните и производствени потребности и становище от  Директора на дирекция 

„Правна“, 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, 

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и 

технологии“, считано от 01.06.2020 година. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от д-р Джейн Маута – представител на 

УНИЦЕФ за България и становище 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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция 

„Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно 

партньорство на кампанията за насърчаване на правата на децата с увреждания в България. 

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

комуникации” за необходимостта от доставка на пипълметрични данни за телевизионната 

аудитория и данни от рекламен и програмен мониторинг, 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 и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на данни за телевизионна 

аудитория и мониторинг на телевизионна програма и реклама и инсталация и поддръжка 

на софтуер за обработка на доставените данни”.  

10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии” за необходимостта от провеждане на обществена поръчка, 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 и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация 

на комутатори, защитни стени, маршрутизатори и софтуер за централизирано управление 

и наблюдение на мрежата за нуждите на БНТ“.  

 


