
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 04 

от заседание проведено на 28.01.2021 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“ и и.д.Главния координатор на „Координационен център“  и 

одобрява частична промяна в програмна схема на „БНТ1“, считано от 1 февруари 2021 

година. 

2. Във връзка с проведена кореспонденция с Френската тенис федерация /FTF/ 

относно подновяване на договора за излъчване на Открития шампионат на Франция по 

тенис "Ролан Гарос" и при запазване на параметрите от договора сключен през 2015 

година, с възможност БНТ да се включи от първите кръгове и да излъчи двубоите на 

Григор Димитров, Цветана Пиронкова и най-интересните срещи от турнира и докладна 

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

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

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Френската тенис федерация 

/FTF/ за придобиване на права за излъчване на избрани моменти от Открития шампионат 

на Франция по тенис "Ролан Гарос" през 2021 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциация „Грижа за пациента“ и 

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

координатор на „Координационен център“, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на 

договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на документалния филм „Един 

от нас“, заснет през 2020 година за повишаване на информираността относно психичните 

заболявания в България и популяризиране проблемите на хората с психични проблеми в 

България и отговорността на всеки за собственото му психично здраве и за помощта към 

близките му. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-жа Мария Гергова-Бенгстон, Управител 

на „Юнайтед партнърс“, за предоставяне на права за излъчване на документален филм 

„Дивата природа отблизо“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, и.д.Главния координатор на „Координационен център“, и.д.Директора на 

дирекция „Спорт“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна”, и не дава съгласие за сключване на договор. 

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

технологии“ за необходимостта от преоборудване на БНТ с компютри, системен и 

приложен софтуер, аксесоари и периферия, работни станции за графичен дизайн с 

приложена техническа спецификация и доклад Директора на дирекция „Правна“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на открита процедура, с цел 

сключване на рамково споразумение, 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, чл. 18, ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 112а от Закона за обществените поръчки, дава съгласие за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърно оборудване за 

целите на БНТ“ в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на 

компютърно оборудване", Обособена позиция №2: "Доставка на системен софтуер", 

Обособена позиция №3: „Доставка на приложен софтуер“, Обособена позиция №4 

„Доставка на аксесоари и периферия“ и Обособена позиция № 5 „Доставка на компютърни 

работни станции за графичен дизайн".  



 

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

технологии“ за необходимостта от сервизна поддръжка на въведената в експлоатация 

обновена система AVID за телевизионно производство и доклад Директора на дирекция 

„Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на открита 

процедура, 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 обществена поръчка с предмет: 

„Поддръжка на системата AVID за производство, излъчване и архивиране на 

телевизионни програми“.  

 7. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална 

телевизия за периода от месец юли до месец декември 2020 година и възлага на 

Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

 


