
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 12.06.2013 година 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №12/29 и 30.05.2013 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и утвърждава бюджети за 

реализация на вътрешните телевизионни предавания за третото тримесечие на 2013  

година по дирекции.   

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с компания 

„A+Films”. 

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване договор с Българската 

федерация по скокове на батут за заснемане и излъчване на Световно първенство по 

скокове на батут. 

4. Управителният съвет дава съгласие за сключване договор с Българската 

федерация по волейбол за заснемане и излъчване на Европейска лига по волейбол за 

жени. 

5. Управителният съвет дава съгласие за сключване договор с Българската 

федерация по Таекуон-До за заснемане и излъчване на Световното първенство по 

Таекуон-До ITF. 

6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българско 

национално радио и Столична община за заснемане и излъчване на концерт „Копаница 

– Тропаница”. 

7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Мери 

Адвътайзинг” за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение 

Тринадесетата „Модна фиеста Албена”. 

8. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Фондация 

„Приятели на Нов симфоничен оркестър” на проекта „Вивалди – Пиацола – Четири 

годишни времена”. 

9. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Икономедиа” 

АД на събитието „100-те най-големи компании в България”. 

10. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Общност 

„Каузи и начинания” на каузата „БГ мъдрост в действие”. 

11. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на два 

видеоклипа на тема „Животът не е компромис! Постави колана!” и „Бъдете разумни, 

животът е един”, предоставени от МВР във връзка с националните информационни 

кампании „Алкохол и младежки компании” и „Да спасим 30 човешки живота! Да 

поставим предпазните колани”. 

12. Управителният съвет приема становището на Директора на дирекция 

„Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и не дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на телевизионно време за популяризиране на фестивала 

„Дни на класиката в Балчик“. 

13.  Управителният съвет дава съгласие на Националния музей на българското 

изобразително изкуство за безплатна публична прожекция на заснетия и излъчен 

репортаж в предаването „Рецепта за култура“ представящ изложба на художника 

Георги Баев. 

14. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с телевизия RAI 

за придобиване на телевизионни права за излъчване на квалификационната среща 



между отборите на Италия и България за Световното първенство по футбол 2014 

година. 

15. Управителният съвет възлага на директора на дирекция „Публични 

комуникации“ да предостави информация за наличие на предаването „Време за 

готвене“ в официалния сайт на БНТ. 

16. Управителният съвет дава съгласие в качеството си на продуцент на  

игралния филм „Корави старчета” да предостави изключителни права за 

разпространение и филмов показ на фирма „Ню Венчърс“ ЕООД за срок от 12 месеца. 

17. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

поддръжка на Broadcast master лицензии за трите програми на БНТ – „БНТ1”, „БНТ2” и 

„БНТ Свят” и утвърждава проекта на документация. 

18. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по 

пренос и сателитно разпространение на програма „БНТ Свят” за територията на 

Европа, Близкия изток и Северна Африка” и утвърждава проекта на документация. 

19. Управителният съвет утвърждава договор между БНТ и ДП „Български 

спортен тотализатор“ за предоставяне на програмно време за излъчвания на две 

ежеседмични предавания, отразяващи тегленето на тиражите и обявяване на 

резултатите. 

20. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

телевизионно време на 14.06.2013 година за излъчване на обръщение на Директора на 

Националния център по трансфузионна хематология по повод Световния ден на 

кръводарителя, според програмните възможности в програма „БНТ 1“ 

21. Управителният съвет утвърждава нови длъжностни характеристики във 

връзка с извършени промени в структурата и длъжностното щатно разписание на 

дирекция „Техника и технологии”. 

22.  Управителният съвет одобрява длъжностни характеристики за длъжността 

„Web мастер и социални мрежи“ в отдел „Нови медии“, дирекция „Публични 

комуникации“ и за длъжността „Web мастер“ в отдел „Нови медии“, дирекция 

„Публични комуникации“. 

23. Решението по точката не е публично. 

24. Управителният съвет дава съгласие за изплащане на целеви награди на 

служители в дирекция „Програма БНТ 1” във връзка с отразяване на предизборната 

кампания и парламентарните избори 2013 година. 

 25. Управителният съвет приема за сведение отчета за изпълнения на решения 

на Управителен съвет и възлага на Началника на отдел „Секретариат на УС” да 

уведоми ръководителите на структурни звена, които имат неизпълнение на решения на 

УС в срок до 30.06.2013 година да внесат информация за предприетите действия.  

  

 

 

 

  

 


