
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 49 

от заседание проведено на 09.12.2021 година 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Програмния директор, съгласувана от 

и.д.Главния координатор на „Координационен център“ с предложение за промяна в 

утвърдената Коледно-новогодишна програмна схема на „БНТ1“, Управителният съвет 

одобрява промяна в програмната схема на „БНТ1“ и празнични програмни схеми за 

периода от 20.12.2021 година до 09.01.2022 година“ на програми „БНТ2“, „БНТ3“ и 

„БНТ4“. 

2. Решението по точката не е публично. 

3. Във връзка с докладна записка от Програмния директор с предложение за 

прекратяване на договор между БНТ и „Нутрика Диджитал“ ЕООД за създаване на 

съвместната продукция „Събота вечер с Митко Павлов“, с времетраене 57 минути, 

Управителният съвет с оглед, че за периода от 13 март до 5 юни 2021 година, предаването 

не е постигнало заложените рейтингови прагове и маркетингови характеристики в 

сключения договор, дава съгласие да бъде прекратен договора и допълнително 

споразумение между БНТ и „Нутрика Диджитал“ ЕООД. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от „Интелиджънт Мюзик“  ЕООД  за 

медийно партньорство на промоционалното турне „The Creation Tour“ на българската рок 

група „Intelligent Music Project“, която ще представи България на Международния конкурс 

за песен на Евровизия през 2022 година в градовете Плевен, Велико Търново, Русе и Стара 

Загора 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“ и Директора на дирекция „Мултимедия“, и 

дава съгласие за медийно партньорство. 

5. Във връзка с писмо от Началника на отдел „Връзки с обществеността“ на Светия 

Синод на Българската патриаршия за запис и излъчване на обръщение към православните 

християни, по повод Рождество Христово и становище от Програмния директор и 

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 излъчване на обръщение на Българския патриарх 

Неофит на 24 декември 2021 година след централната информационна емисия „По света и 

у нас“, която е с начален час в 20:00 часа по програми „БНТ1“ и „БНТ4“. 

6. Във връзка с писмо от г-н Борислав Букович, председател на СД 198 от 

Синдикалната федерация на служителите в МВР с молба за провеждане на лагер в 

Творчески дом на БНТ в к.к. Пампорово за деца на загинали служители от системата на 

МВР и предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният съвет дава съгласие 

да бъде проведен лагер за деца на загинали служители от системата на МВР в периода от 8 

до 13 февруари 2022 година в Творчески дом на БНТ в к.к.Пампорово, като одобрява 

нощувките за 35 (три десет и пет) деца да бъдат предоставени от БНТ без заплащане за 

посочения период. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Решението по точката не е публично. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №42/22.10.2021 година, т.5 за провеждане 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за целите на 

БНТ“ в пет обособени позиции и 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 по сключено 

Рамково споразумение № ДГ-2438/01.06.2021 година, и решение № РД-10-547/22.11.2021 

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 „Лирекс хай тех“ АД по Обособена 

позиция №1: "Доставка на компютърно оборудване".  

 

 

 

 


