
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседание проведено на 02.03.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Елен Герджиков, председател 

на Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – Европейска столица на 

спорта“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на дирекция 

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

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция 

„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 38-

ия Маратон на София на 10 октомври 2021 година, 5-ия Маратон на Варна на 9 май 2021 

година и 4 (четири) броя готови обзорни предавания „София Сити Спорт“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Петър Влайков, директор на 

Държавен куклен театър Пловдив и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

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

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

дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Ръководителя на РТВЦ Пловдив, 

Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, и дава 

съгласие за сключване на договор с Държавен куклен театър Пловдив за заснемане и 

излъчване на обзорен филм за процеса на поставянето на постановката „Бомбето“ по 

новелата на Йордан Радичков, с режисьор Катя Петрова и сценограф Рин Ямамура в 

Държавен куклен театър Пловдив. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Стефан Китанов, директор на 

Международния филмов фестивал „София филм фест“ и становище от и.д.Директора на 

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

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

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция 

„Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на 

договор с „Арт Фест“ ЕООД за медийно партньорство на фестивала, който ще се проведе 

от 11 до 31 март 2021 година в София и с допълнителна програма в градовете Пловдив, 

Бургас и Варна, и заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите на 

филмовия фестивал, която ще се проведе на 20 март 2021 година в зала 1 на НДК. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Владимир Михайлов и г-н Мирослав 

Димитров, представители на „Нутрика Диджитал“ ЕООД за продължаване срока на 

договора за създаване на съвместната продукция „Събота вечер с Митко Павлов“ и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и дава съгласие 

за сключване на допълнително споразумение към договор № ДГ-2192/30.06.2020 година за 

производство на нови 33 (тридесет и три) издания от съвместната продукция „Събота 

вечер с Митко Павлов“ с времетраене по 57 минути, считано от 13.03.2021 година, без 

промяна на основните параметри в договора. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Димитър Михайлов, заместник-

председател на Българска федерация по таекуондо - ВТ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане 

и излъчване на финалите от Международен турнир „Ramus Sofia Open“, организиран 

съвместно с Таекуондо клуб „Рамус“, с ранкинг за световната ранглиста с участие на 

олимпийски и световни шампиони по таекуондо от цял свят. 



 

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ за 

необходимостта от ново спортно съдържание за програма „БНТ3“ и проведени преговори 

с фирма „IMG“ за излъчване на кръгове по ветроходство от веригата „Sail Grand Prix“ за 

сезон 2021/2022 година, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за 

придобиване на права за излъчване на репортажни предавания от кръгове по ветроходство 

от веригата „Sail Grand Prix“ за сезон 2021/2022 година. 

 7. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Благоевград с 

информация, че Община Благоевград е възложила изработването на филм по превенция на 

наркоманиите в Общината, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с 

Община Благоевград /Общински съвет по наркотични вещества/ за изработване на филм. 

8. Във връзка с предложение от „Дир.бг“ АД за медийно партньорство на конкурса 

за чиста журналистика „Web Report 2021“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

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

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации” и Директора на дирекция 

„Мултимедия“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство. 

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

технологии“ за необходимостта от доставка на мобилни устройства за включвания на 

живо, които да бъдат използвани по време на отразяване на Летните олимпийски игри в 

Токио през 2021 година и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на 

отдел „Обществени поръчки“ за провеждане 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: „Доставка на репортажно оборудване за 

преки връзки“.  

10. Във връзка с разменена кореспонденция между БНТ и Народното събрание за 

доставка на телевизионно оборудване за излъчване на пленарните заседания, съгласувана 

техническа спецификация, решение на Съвета за технологично развитие за одобрение 

техническото задание за провеждане на процедура, докладна записка от Директора на 

дирекция „Техника и технологии“ до Генералния директор на БНТ и доклад от Директора 

на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане 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, във връзка с чл. 

20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, дава съгласие за провеждане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на телевизионно оборудване за излъчване и запис 

на пленарните заседания от сградата на Народното събрание на Република България“ в две 

обособени позиции: по Обособена позиция №1: "Камерни канали работещи по стандарт 

HD и 4К“ и Обособена позиция №2: "Оборудване за аудио, видео обработка и запис“.  

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

необходимостта от доставка на техническо оборудване за Апаратно-студиен комплекс 1, 

поради реализиране в него на предаванията по време на предизборната кампания за 

народни представители през 2021 година и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане на процедура за вътрешен 

конкурентен подбор, съгласно сключено рамково споразумение № ДГ-3399/27.06.2019 

година по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо оборудване, 

резервни части и материали за нуждите на БНТ“ за Обособена позиция №1: "Телевизионно 

технологично оборудване и инсталационни материали“, Управителният съвет одобрява 

проекта на покана, която да бъде изпратена до потенциалните изпълнители по рамковото 

споразумение на основание чл. 82, чл. 4 от Закона за обществените поръчки. 



 

12. Във връзка с писмо от проф. д-р Костадин Ангелов, дм - министър на 

здравеопазването с молба за провеждане на разяснителна кампания, която да информира 

гражданите за значението на имунизирането срещу COVID-19 и как става записването за 

поставяне на ваксина, с цел постигане на широка обществена осведоменост и всеки наш 

сънародник да може да упражни правото си на информиран избор, Управителният съвет 

на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клипове по 

програми „БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ3“ за популяризиране на разяснителна кампания. 

13. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за необходимостта от разкриване на нови щатни бройки в дирекцията, 

свързани с кадрово осигуряване на вътрешните и външни продукции и становище от  

и.д.Директора на дирекция „Икономическа“, 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, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Програмно съдържание“, считано от 08.03.2021 година. 

 


