
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание проведено на 19.05.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от акад. проф. Пламен Карталов, 

директор на Софийска опера и балет и становище от и.д.Директора на дирекция 

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

на „Координационен център“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ 

и Директора на дирекция „Правна“, и съгласие за сключване на договор със Софийска 

опера и балет за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално 

произведение  - концертно изпълнение на ораторията „Св.Св. Кирил и Методий“ от Живка 

Клинкова.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Михаил Белчев и становище от 

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

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

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

дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за сключване на договор с „Белкон“ ЕООД за 

заснемане и излъчване на концерт „Третият лъч“, който ще се проведе на 20 май 2021 

година в зала 1 на НДК. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Васил Булянски, управител на 

„Ес Пи Ви Тенк“ ЕООД за продължаване срока на договора за закупуване на външната 

продукция „Последният печели“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, и дава съгласие за сключване на допълнително споразумение 

към договор № ДГ-2707/05.08.2020 година за закупуване на нови 500 (петстотин) издания 

от външната продукция „Последният печели“ с времетраене по 54 минути, без промяна на 

основните параметри в договора и допълнителното споразумение.  

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“ за  необходимостта от обезпечаване на програма „БНТ3“ с ново съдържание и 

дава съгласие за сключване на договор с фирма „BOULDER GREEK INTERNATIONAL 

LIMITED“ за придобиване на права за излъчване на спортни програми. 

5. Във връзка с предложение от г-н Михаил Касабов, и.д. президент на Български 

футболен съюз за излъчване на квалификационни мачове на младежкия национален отбор 

по футбол до 21 години, включващи домакински квалификационни и приятелски срещи на 

националния отбор за периода 2021-2022 година и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Спорт“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с 

Български футболен съюз за придобиване на права за излъчване на футболните срещи. 

6. Във връзка с постъпило предложение за партньорство от Български футболен 

съюз свързано с поемане на командировъчните разходи на телевизионния екип на БНТ за 

отразяване на три контролни срещи на националния отбор по футбол срещу предоставяне 

на телевизионно време за излъчване на промоционални клипове с нетърговска цел по 

време на студийната програма към футболните срещи и докладна записка от 

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

дейност и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към 

договор № ДГ-4091/20.08.2019 година. 

7. Във връзка с писмо от г-н Георги Глушков, президент на Българска федерация по  

баскетбол с предложение за  излъчване на финалния мач и мача за 3-тото място за Купата 

на България по баскетбол за жени в София и одобрена докладна записка от Генерален 

директор за  излъчване на срещите по програма „БНТ3“, Управителният съвет дава 



 

съгласие ефективните разходи в общ размер на 400 (четиристотин) лева за ползваните 

двама нещатни коментатори за двата мача да бъдат за сметка на утвърдения лимит за 

производство на вътрешни телевизионни предавания на дирекция „Спорт“ за 2021 година. 

8. Във връзка с предстоящото излъчване на Европейското първенство по футбол 

УЕФА ЕВРО 2020, проведени разговори с партньорите от Нова Броудкастинг Груп АД и 

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

Управителният съвет одобрява цени за единични рекламни форми и промяна в цените за 

съпътстващите програми на Европейското първенство по футбол УЕФА ЕВРО 2020. 

 9. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба 

на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец април 2021 

година. 

10. Във връзка с изтичане срока на договор № ДГ-1790/16.04.2019 година и 

допълнително споразумение № ДГ-1790#1/27.08.2019 година със социологическа агенция 

„Алфа рисърч“ за съвместно развитие и използване на проучване на общественото мнение 

чрез добавена интерактивност – изграждане и използване на система за автоматично 

изходящо телефонно анкетиране с автоматично гласуване, предназначено за получаване, 

обработка и обобщаване на получените от допитването резултати за целите на 

предаванията на БНТ и докладни записки от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие да 

бъде сключено допълнително споразумение към договора със социологическа агенция 

„Алфа рисърч“ за срок до 31.07.2021 година. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Румен Стоянов, Кмет на град 

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

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

център“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Директора на 

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

на договор с Кметство Калофер за безвъзмездно предоставяне на права за излъчване на 

фолклорна програма „Празник в Калофер“ в две части. 

12. Във връзка с протокол на Постоянната комисия за социално партньорство и 

докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ за стартиране на обществена поръчка за избор на оператор за отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ, 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 открита процедура с предмет: „Избор на 

оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ“.  

13. Във връзка с предложение от Генералния директор, Управителният съвет на  

основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 

БНТ утвърждава сключване на трудов договор с Маргарита Александрова на длъжност 

Програмен директор за срок от 1 (една) година, считано от 25 май 2021 година, с 

шестмесечен изпитателен срок в полза на работодателя. 

14. Във връзка с изтичане на 14.06.2021 година на шестмесечния изпитателен срок 

по сключения безсрочен трудов договор с Миладин Иванов Гергов на длъжност Директор 

на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет 

на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 

от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 



 

БНТ утвърждава трудовият му договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да 

продължи действие. 

15. Във връзка с приключване на ски сезона 2020/2021 година и докладна записка 

от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ и Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, съгласувано от Директора на  с информация за проведени преговори с 

БФСки/БГ СКИ ПУЛ за намаляване на лицензионната сума по договор ДГ-6197/20.11.2018 

година, поради отпадане на състезания по ски и сноуборд вследствие на пандемичната 

обстановка, Управителният съвет приема постигнатото съгласие за намаляване на 

стойността на договора за сезон 2020-2021 година. 

16. Във връзка с решение на УС, протокол №13/31.03.2021 година, т. 18 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ за реализиране 

на проект „Музей на БНТ“, етап 2 в Ринг Мол, през който етап в периода месец юни – 

месец август 2021 година ще се създаде временна музейна експозиция, в която да се 

изложат експонати, свързани с историята на телевизията, стара техника, фотоси, портрети, 

костюми и др. и проведени преговори с екип на Ринг Мол (“СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ” 

ЕАД) за партньорство между БНТ и търговския център, за предоставяне на помещение и 

рекламни площи за организиране на временна експозиция, Управителният съвет с оглед 

ангажиментите на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“, свързани с 

Европейското първенство по футбол УЕФА ЕВРО 2020, предизборната кампания и 

изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, и 

Летните олимпийски игри, одобрява стартирането на проекта „Музей на БНТ“, етап 2 да 

бъде отложено за месец септември 2021 година.  

17. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

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

съвет №  188/17.05.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и 

провеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година, 

Управителният съвет приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ за 

2021 година. 

18. Във връзка с ДР №1/18.01.2021 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2021 година и извършени промени по бюджета на БНТ за 2021 година, и докладна записка 

от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет приема представеното 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2021 година. 

 


