
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 06 

от заседание проведено на 11.02.2021 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №01 от 02.02.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец януари 2021 година на 

излъчения документален филм „Битката за душата на Америка“ от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“.  

2. Във връзка с проведени преговори с Министерство на труда и социалната 

политика за съвместна реализация на 12 броя предавания с времетраене по 27 минути по 

темата „Популяризиране на добрите практики на социалните услуги за подкрепа на деца и 

възрастни хора“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за реализация и излъчване на новото предаване “Открий ме“ (работно 

заглавие „Сбъдни желание“, Управителният съвет одобрява реализацията на 12 

(дванадесет) броя от предаването „Открий ме“ с времетраене 27 минути и програмна 

позиция – веднъж седмично в неделя от 15:30 часа по програма „БНТ1“, с повторение по 

програми „БНТ2“ и „БНТ4“. Първо излъчване на предаването на 7 март 2021 година. 

3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за проведени преговори с представители на компаниите „FOX Networks 

Group“ и „Ем Джи ЕМ Интернешънъл Телевижън Дистрибюшън Инк.“ и предложени 

варианти за продължаване на сътрудничеството, Управителният съвет дава съгласие да 

продължи договорът с фирма „FOX Networks Group“ (закупена от The Walt Disney 

Company) за лицензиране на права за излъчване на сезон 2 на сериала „Дълбоката 

държава“ и договорът с фирма „Ем Джи ЕМ Интернешънъл Телевижън Дистрибюшън 

Инк.“ за лицензиране на права за излъчване на следващите сезони на сериала „Викинги“. 

4. Във връзка с изтичане на срока на сключения договор между БНТ и сдружение за 

колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални 

видеозаписи и на артистите-изпълнители „ПРОФОН“ за предоставяне на неизключителни 

права за излъчване на лицензирани записи в програмите на БНТ,  проведени преговори за 

договаряне на годишното възнаграждение, изплащано от БНТ на правоносителите чрез 

сдружението и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор за срок от две години, считано от 01.01.2021 година до 31.12.2022 година със 

сдружението за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи и 

музикални видеозаписи и на артистите – изпълнители „ПРОФОН“. 

5. Във връзка с писмо от д-р Цветан Ценков, кмет на Община Видин с молба за 

предоставяне на права за публикуване на новинарски репортажи произведени и излъчени 

от БНТ в YouTube канал с линк към сайта на Общината „Видин в новините на БНТ“, 

Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за публикуване 

на архивни информационни материали, произведени от кореспондентите на БНТ – Лидия 

Каменова, Анжела Каменова и Станислав Калинов в YouTube канал с линк към сайта на 

Общината „Видин в новините на БНТ“, при условие че бъде публикуван линк към 

страницата на БНТ и към YouTube канала на БНТ. 

6. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 5 февруари 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява предложението от 

независимия продуцент „Ес Пи Ви Тенк” ЕООД за промяна в цената за закупуване на 

външната продукция „Последният печели“, проектобюджет за реализация на извънредно 

предаване за 3-ти март по програма „БНТ1“, разпределение на спонсорски приходи за 



 

предаването „Бразди“ за месец ноември и месец декември 2020 година по сключени 

договори с „Рапид КБ“ и „Байер“, промени в одобрените бюджети на предаванията „100% 

будни“, „Култура.БГ“, „История.БГ“, „Библиотеката“ и „Иде нашенската музика“ за 

първото тримесечие на 2021 година и  проблеми свързани с отчетността при излъчване на 

лога и благодарствени надписи за материално подпомагане на предаванията на БНТ. 

7. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” за 

промяна в бюджета на БНТ за 2021 година, съобразена с Постановление на Министерски 

съвет № 408/23.12.2020 година за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2021 година и одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Българската 

национална телевизия, Управителният съвет приема мотивите за извършената корекция на 

бюджета на БНТ за 2021 година. 

 8. Управителният съвет приема представения годишен финансов отчет, отчета за 

касовото изпълнение на бюджета на БНТ за 2020 година, обяснителната записка към 

отчета и Баланс на БНТ към 31.12.2020 година. 

9. Във връзка със създаване на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и 

предложение от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, съгласувано 

от Директора на дирекция „Правна“ за актуализиране на Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ свързано с промяна в наименованието на 

дирекцията, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, утвърждава промяна в Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ в сила от 15 февруари 2021 година. 

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

комуникации“ за промяна в решение на УС, протокол №02/14.01.2021 година, т.5, поради 

допусната явна техническа грешка в комбиниран спонсорски пакет за официалните 

спонсори на националния отбор по футбол при излъчване на квалификациите за 

Световното първенство футбол – FIFA World Cup 2022, Управителният съвет изменя 

своето решение в частта касаеща одобрената цена на комбинирания спонсорски пакет за 

официалните спонсори на националния отбор по футбол. 

 11. Във връзка с предстоящото излъчване на футболните срещи от Европейското 

първенство по футбол за младежи под 21 години и съпътстващите предавания за 

Световното първенство по футбол - FIFA World Cup 2022 в програмите на БНТ, и 

докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет одобрява цени и условия за рекламодатели при излъчване на 

футболните срещи и свързаните с тях предавания. 

12. Във връзка с писмо от г-жа Емилия Тунева - заместник-кмет по строителството 

и сигурността в община Благоевград, последващ констативен протокол от 11.10.2019 

година на работна група на Община Благоевград, свързан с компрометираното състояние 

на мазилката по фасадите на сградата, предоставена за ползване от Българско национално 

радио и Българска национална телевизия в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №56, 

Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗОП 

между БНР и БНТ, и доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на 

дирекция „Правна“ за 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, чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за събиране на оферти с 

обява, дава съгласие за стартиране на съвместно възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Изпълнение на СМР по фасада и покрива на сградата на РРС Благоевград на 

БНР и на РТВЦ Благоевград на БНТ“ 

13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа“ за 

необходимостта от допълване на Правилата за подбор и назначаване на персонал в БНТ по 

отношение на процедурата за унищожаване на документи по приключили подбори, с цел 



 

постигане на по-голямо съответствие с изискванията за защита на лични данни, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, одобрява предложените 

текстове за промяна и възлага на Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ 

да актуализира Правилата за подбор и назначаване на персонал в БНТ и да ги предостави 

за публикуване в сайта на БНТ. 

14. Във връзка с писмо от г-жа Милена Трандева, управител на издателство 

„Милениум“ за продължаване срока на сключен договор за излъчване на Юбилейния 

концерт на Недялко Йорданов – „Сцената е моят живот“ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет дава съгласие 

за сключване на договор с издателство „Милениум“ за предоставяне на изключителни 

права за излъчване на Юбилейния концерт на Недялко Йорданов – „Сцената е моят живот“ 

в програмите на БНТ по кабелни мрежи, в интернет пространството, посредством мобилни 

платформи, както и чрез всички други възможни технически способи, за територията на 

България и територията, в която се разпространява „БНТ4”, за многократно излъчване, за 

срок до 03.04.2024 година. 

15. Във връзка с подадена справка за изразходвана сума към действащия към 

настоящия момент договор № ДГ-492/14.02.2019 година с „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД с предмет „Доставка на обществена фиксирана 

телефонна мрежа за предоставяне на гласова телефонна услуга“ и докладна записка от 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ за 

сключване на анекс към договора, предвид правната възможност на чл. 116, ал. 1, т. 7 от 

Закона за обществените поръчки и наличието на свободен финансов ресурс по основния 

договор, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор № ДГ-

492/14.02.2019 година с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с който срокът 

на договора се удължава с 3 (три) календарни месеца, считано от 14.02.2021 година или до 

сключване на договор с нов изпълнител на обявената обществена поръчка с идентичния 

предмет. 

16. Във връзка с необходимостта от осигуряване оперативното ръководство на 

дейността на Координационен център и предложение от Генералния директор, 

Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и телевизията и във 

връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС, и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Елисавета Руменова Тодорова  – 

на длъжност „режисьор на ВСП” в сектор „Излъчване”, Координационен център, да 

изпълнява всички функции на длъжността „главен координатор” за периода от 12 

февруари  2021 година до назначаване на титуляр на длъжността. 

 


