
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 57 

от заседание проведено на 08.10.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Кантус 

Фирмус“АД за заснемане и излъчване на концертния сезон с двата цикъла „Музиката на 

Америка” и „Концертмайсторите”, които ще се проведат от 18.10.2013 година до 

01.04.2014 година в зала „България”. 

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Баскетболен клуб 

„Рилски спортист“ - Самоков за заснемане и излъчване на домакинските срещи на отбора в 

турнира „Евро Чалъндж”, които ще се проведе от 05.11.2013 година до 17.12.2012 година в 

град Самоков. 

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Балпекс“ ООД за 

заснемане и излъчване на церемония по награждаването на Националния конкурс „Сграда 

на годината”. 

4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Urban Production 

към „Дехас” ЕООД за отстъпване право за излъчване на 17 броя на предаването 

„Нещотърсачи” в програма „БНТ2” и програма „БНТ Свят” срещу телевизионно време за 

излъчване на спонсорски заставки. 

5. Управителният съвет дава съгласие за допълнение в свое решение, протокол 

№55/02.10.2013 година, т.2 за медийно партньорство на първия национален форум „Кмет 

на годината”. 

 6. Управителния съвет дава съгласие за промяна на копродуцента на съвместната 

продукция „Срещу новините“ и одобрява проекта на споразумение между трите страни за 

прехвърляне на правата на копродуцента „НОУ ФРЕЙМ МЕДИЯ“ АД по сключен договор 

с БНТ №1-8982 от 30.11.2011 година на „НОУ ФРЕЙМ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 7. Решението по точката не е публично. 

 8. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права на 

община Бургас за публична прожекция на аудиовизуалните произведения „Апостол 

Карамитев“ – телевизионен портрет и „Ваш даскал Апостол“ – документален филм по 

повод 90 годишнината от рождението на актьора Апостол Карамитев. 

 9. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права на 

Международна фондация „Европейски Форум” за публична прожекция на филма 

„Живописецът от Брезово – Златю Бояджиев” за отбелязване на 110 години от рождението 

на художника Златю Бояджиев и пет години от смъртта на режисьорката Елена 

Панайотова. 

 10. Управителният съвет дава съгласие в чл. 8, глава III на Приложение №11 да се 

добави т.8.4 със следното съдържание: „Не представлява форма на продуктово 

позициониране присъствие на марка или запазен знак попаднал случайно и 

непреднамерено при заснемане на определен епизод, когато фокусът на кадъра не 

акцентира върху конкретна марка или знака, не е ясно разпознаваем за зрителя и 

времетраенето им в кадър е не повече от две секунди.“. Приложение №11 към Правилник 

за реда и условията на организиране и финансиране създаването на български 

телевизионни филми в БНТ да бъде публикувано в сайта на БНТ. 

 11. Управителният съвет приема окончателен доклад №ОАУ 06/2013 година за 

извършен одитен ангажимент за увереност за проверка изпълнението на препоръките, 

дадени при извършен одит относно състоянието на вътрешния контрол в сектор „Печатна 

база“ към отдел „Административен“ в дирекция „Административна“ (ОАУ 01/2012 и 



 

възлага на Директора на дирекция „Административна“ да внесе предложение за промяна в 

Правилника за дейността на Печатна база при БНТ, като регламентираното тримесечно 

отчитане на вложените материали и консумативи се промени на месечно отчитане до 25-то 

число на месеца. 

 12. Управителният съвет утвърждава сключване на договор за изпълнение по 

обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наемане на FULL HD оборудване – 

подвижна телевизионна станция (ПТС) за отразяване на спортни събития в две обособени 

позиции: 1. Доставка чрез наемане на FULL HD ПТС за отразяване на „Турнира на 

Шампионките – 2013” на WTA и 2. Доставка чрез наемане на FULL HD ПТС за отразяване 

на футболните срещи от лига Европа – 2013, етап – групи”.  

 13. Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс с Фондация „Кредо 

Бонум“ за създаване на допълнителни 100 броя на съвместната продукция „Зелена 

светлина“, които да бъдат произведени за сметка на реализирани икономии от разходите, 

описани в констативния протокол, съгласно дяловото участие на двете страни. Одобрява 

сключване на нов договор с Фондация „Кредо Бонум“ за срок от една година, считано от 1 

март 2014 година за заснемане и излъчване на 240 броя от съвместната продукция „Зелена 

светлина“, при запазване на досегашните параметри, с промяна само във второто от трите 

излъчвания на рубриката да бъде след информационния блок „Още от деня“, малко преди 

19:00 часа. 

 

 

 


