
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 65 

от заседание проведено на 06.11.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет приема становището от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д. Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за сключване на договор с „Монте мюзик“ ООД за заснемане и 

излъчване на концерт на Графа „Заедно за децата на България”. 

 2. Управителният съвет приема становището от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, и.д. Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д. Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за сключване на договор с продуцентска компания 

„Хетероподи“ и Нов български университет за заснемане и излъчване на концерт на 

Роберта “Rock & ClassiX”. 

 3. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и одобрява програмна схема на „БНТ2” от 11 ноември 2013 година. В 

предложената програмна схема промяната ще се отрази на следните предавания: 

 -  Обедната информационна емисия „България 12:30“ да продължи да се излъчва 

като монтиран хедлайн с времетраене 15 минути. 

 -  Новата емисия „Регионални новини“ да започне излъчване от 11 ноември 2013 

година в дните от понеделник до петък в часовия пояс 21:00 – 21:30 часа. 

4. Управителният съвет приема становищата от и.д. Директора на дирекция 

„Търговска“,  Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и дава съгласие за участие на БНТ като главен медиен партньор на ХХ 

Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен ритон“, който ще се 

проведе в град Пловдив в периода от 16 до 22 декември 2013 година. Участието на БНТ в 

конкурсната програма на фестивала е със следните документални филми: 

- „История на красотата“ – дирекция „Информация”, рубрика „В кадър”; 

- „Червено като червило и като кръв“ – дирекция „Информация”, рубрика „В кадър”; 

- „Автопортрет с маска“ – сценарист Юрий Дачев, режисьор Димитър Шарков, 

оператор Димитър Митов; 

- „Диктатурата на съвестта” – сценарист и режисьор Димитър Шарков, оператор 

Пламен Герасимов; 

- „Библията на моето детство” – сценарист и режисьор Димитър Шарков, оператор 

Пламен Герасимов; 

- „Още ли бродиш, Делчев Войвода!” – сценаристи Красимир Кушев и Валери Яков, 

режисьор Валери Яков, оператор Любен Панков; 

-  „Малта – дестинация на длан” – сценарист Бистра Варнева, режисьор Мариета 

Бобева, оператор Неделчо Чавдаров; 

- „Възвишение” - сценарист и режисьор Пепа Кошишка, оператори Виолин Палейков 

и Антон Мирчев; 

- „Огнени реликви” – сценарист Цветан Симеонов, режисьор Георги Котов, оператор 

Виолин Пейков; 

- „Еко”-„Брикети от съдби” - сценарист Цецо Симеонов, режисьор и оператор Георги 

Котов. 

 5. Управителният съвет приема становището от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1” и Директора на дирекция 



 

„Публични комуникации“ и дава съгласие за медийно партньорство с Асоциация 

„Българска книга“ на 32-рото издание на Софийски международен панаир на книгата в 

НДК от 10 до 15 декември 2013 година. 

 6. Управителният съвет приема становището от  Директора на дирекция „БНТ 

Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и и.д.Директора на дирекция 

„Информация“ и дава съгласие за медийно партньорство с Асоциация „Българска книга“ 

на първото издание на Софийския международен литературен фестивал с фокус Балкани, 

който ще се проведе в НДК от 10 до 15 декември 2013 година в рамките на Софийски 

международен панаир на книгата. 

 7. Управителният съвет приема становището от и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1” и и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за медийно партньорство с Сдружение „Международен 

фестивал на планинарския филм” и Община Банско на Международния фестивал на 

планинарския филм. 

8. Управителният съвет приема мотивите изложени в докладната записка на 

Директора на дирекция „БНТ Програма БНТ1“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска” 

и не дава съгласие за медийно партньорство със Сдружение „Българска мрежа на 

глобалния договор на ООН“. 

 9. Управителният съвет приема становището от  Директора на дирекция „БНТ 

Програма БНТ1“ и  и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно 

партньорство с Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН на 

инициативата „Дни на наследството 2013“. 

 10. Управителният съвет приема становището на и.д. Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за безвъзмездно излъчване на два клипа до 30 секунди в 

подкрепа на кампанията „Алергията е лечима!” организирана от на Българското дружество 

по алергология и Асоциацията на българите боледуващи от асма, алергия и ХОББ. 

 11. Управителният съвет обсъди докладната записка от Директора на дирекция 

„Публични комуникации” и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№59/16.10.2013 година, т.27, като одобрява промяна във времетраенето на излъчването на 

дарителски клип за кампания на УНИЦЕФ България за ползите от ранното развитие на 

децата и набиране на средства за откриване на Център за майчино и детско здраве от 30 на 

45 секунди, както и периода на излъчване, като запазва броя на излъчване на клипа по 3 

(три) пъти на ден за всяка от програмите „БНТ1“ и „БНТ2“. 

 12. Управителният съвет дава съгласие за подписване на допълнително 

споразумение за членството на БНТ в мрежата ERNO – за регионален новинарски обмен в 

Югоизточна Европа. 

 13. Управителният съвет принципно приема предложението от Фондация 

„Международен балетен конкурс – Варна“ за отразяване на XXVI Международен балетен 

конкурс, който ще се състои от 15 до 29 юли 2014 година. Възлага  на Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ да внесе в УС становище за заснемане и излъчване на 

извънредно телевизионно предаване с конкретните параметри за сключване на договор с 

Фондация „Международен балетен конкурс – Варна“. 

 14. Управителният съвет одобрява предоставения проект на споразумение между 

БНТ и Софийската опера и балет за партньорство през сезон 2013 – 2014 година, като 

двете страни да си сътрудничат помежду си в полза на осъществените от тях дейности, 

имащи пряко отношение към обществения живот в страната. 

 15. Управителният съвет приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор между БНТ и “Gonella Productions” 

за разпространение на филма „Жълто куче“.  

 16. Управителният съвет обсъди докладната записка на Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и не дава съгласие да бъдат отпуснати допълнителни средства за 

участие на филма „Цветът на хамелеона” в международния филмов фестивал в Торонто. 



 

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

„Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и утвърждава типови договори за 

закупуване на реклама в интернет страниците на БНТ от директен рекламодател и 

рекламна агенцията. 

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

„Търговска“ и на основание чл.7 от Общите условия за излъчване на реклама и 

спонсорство в програмите на БНТ одобрява цени за една минута рекламен спот на 

телепазар за излъчване през месеците януари, февруари и март 2014 година. 

 19. Управителният съвет приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ на основание чл.7 от Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство 

в програмите на БНТ одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, спонсорска заставка и 

рекламни пакети за рекламодатели за излъчване на формата “THE BEST YEARS OF OUR 

LIVES”. 

 20. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ по решение на УС, протокол 

№56/03.10.2013 година, т.4. 

 21. Управителният съвет обсъди доклада от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” и утвърждава сключване на договор за доставка по рамкови споразумения по 

проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения, резервни 

части, материали и консумативи” за обособена позиция №2 „Видеообработка на 

телевизионна продукция“ с „НЮ-ТЕК” ЕООД.  

 22. Управителният съвет връща документацията предоставена от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне 

на наемател на помещение представляващо „Бюфет за бърза закуска“, намиращ се в 

сградата на РТВЦ Варна, спирка „Почивка“ за отстраняване на техническите грешки. 

 23. Управителният съвет приема становището от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. Директора на дирекция „ТВ 

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

„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване 

на договор с „Бранд ПР“ ЕООД за заснемане и излъчване на конкурс „Мистър и Мисис 

Икономика 2013”, който ще се състои на 26.11.2013 година.  

 24. Управителният съвет приема становището от и.д. Директора на дирекция 

„Информация”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция 

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

„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване 

на договор с Женски баскетболен клуб „Дунав 8806“ за заснемане и излъчване на 

домакинските срещи на отбора в европейския клубен турнира „ФИБА Европък“.  

 25. Управителният съвет счита за целесъобразно да отмени решението си по т.2 от 

протокол №56/03.10.2013 година и концертът „Вечните хитове на Тончо Русев – 

„Незабрава“ да не бъде излъчван в програмите на БНТ до разрешаване на спора за 

продуцентските права върху концерта между продуцентска агенция „Арт Триумф“, 

гр.Бургас и „БГ Мюзик къмпани“ ЕООД. 

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

продукция „Денят отблизо с Мира“ и одобрява да бъде сключено споразумение между 

трите страни за прехвърляне на правата на копродуцента „АртКод Ентъртейнмънт” АД по 

сключен договор с БНТ на „Миралор“ ЕООД. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №62/22.10.2013 

година, т.7, като одобрява предложената промяна в схемата за излъчване на клип за 

популяризиране на 27-то издание на „Киномания“. 


