
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 51 

от заседание проведено на 10.09.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 29 и 30 август 2013 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява бюджетни рамки 

за реализация на вътрешни телевизионни предавания на дирекциите произвеждащи 

програмно съдържание за четвъртото тримесечие на 2013 година. 

2. Управителният съвет одобрява да бъдат продължени договорите на следните 

продукции създадени от независими български продуценти: „Денят отблизо с Мира 

Добрева”, „Апартаментът с Марта”, „Бързо, лесно, вкусно”, „Без багаж“, „Срещу 

новините“, „Денис и приятели”, „Шоуто на Канала“ и „Умно село“. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №22/26.07.2013 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява окончателен общ бюджет за реализация на 

първи сезон на телевизионния игрален сериал „Четвърта власт“ с времетраене 12 серии по 

54 минути.  

4.  Управителният съвет обсъди протокол №23/30.07.2013 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за предподготовка и подготовка на 

телевизионния игрален сериал „Под прикритие“ – четвърти сезон, 12 серии по 54 минути. 

5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Фондация „Пиано 

Екстраваганца” за заснемане и излъчване на фестивал „Пиано екстраваганца”, който ще се 

проведе от 26 септември до 06 октомври 2013 година в залата на Централен военен клуб. 

6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Лакриц” ЕООД за 

заснемане и излъчване на концерт на група „ASIA”, който ще се състои на 21 септември 

2013 година в Античния театър на град Пловдив. 

7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 

федерация по тенис за  заснемане и излъчване на Турнир на шампионките на WTA 

/Женска тенис асоциация/ в периода от 29 октомври до 3 ноември 2013 година в зала 

„Арена Армеец”. 

8. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Нов български 

университет за заснемане и излъчване на Гала концерт на майсторския клас на Райна 

Кабаиванска, който ще се проведе на 20.09.2013 година в Софийската опера и балет. 

9. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със Столична 

община и Сдружение „Спринт Продакшън“ за заснемане и излъчване на фестивала за рок 

и поп музика – София 2013, който ще се проведе на 21 и 22 септември 2013 година. 

 10. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип с 

продължителност 1 минута и 35 секунди на проекта „Русе – град на свободния дух“ за 

издигане на кандидатурата на град Русе за Европейска столица на културата през 2019 

година. Клипът да се излъчва по 2 (два) пъти на ден в периода от 11.09.2013 година до 

18.10.2013 година в програма “БНТ2“, според програмните възможности. 

11. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Столична 

община и Асоциация за развитие на София на инициативата „София за София“, която ще 

се състои на 17 септември 2013 година и е организирана в подкрепа на кандидатурата на 

София и Югозападния район за Европейска столица на културата. 

12. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с Лаунд 

Концертс ООД за медийно партньорство на концерта на френския изпълнител Ману Чао, 

който ще се състои на 16 септември 2013 година в зала „Фестивална“. 

13. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Български съвет 

за устойчиво развитие на конференцията Sustainability Forum Sofia 2013: REnew. 



 

REdevelop. Regenerate, която ще се проведе на 19 и 20 септември, част от международни 

инициативи организирани в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство. 

14. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за 

набиране на дарителски средства чрез SMS на кратък номер 1255 за популяризиране на 

националната благотворителна кампания на Български червен кръст в периода от 17 

септември до 25 октомври 2013 година. Клипът да се излъчва по 2 (два) пъти на ден извън 

прайм тайм и 1 (един) път в прайм тайм в програмите на БНТ за периода от 17.09 – 

25.10.2013 година, според програмните възможности. 

15. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за 

набиране на предложения за участие в конкурса „Валя Крушкина – журналистика за 

хората“. Екип на дирекция “Информация“ да изработи клипа, който да се излъчва по 6 

(шест) пъти на ден след новинарските емисии на програма “БНТ1“ в периода от 11.09 – 

15.10.2013 година. 

16. Решението по точката не е публично. 

 17. Решението по точката не е публично. 

18. Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, обемни 

отстъпки и бонуси за рекламодатели при излъчване на Зимните олимпийски игри 

Сочи`2014. 

 19. Управителният съвет одобрява комбинирани, рекламни и спонсорски пакети за 

рекламодатели при излъчване на телевизионния сериал „Четвърта власт“. 

 20. Управителният съвет одобрява закупуване на рекламно време от "Леденика 

България 1964“ ЕООД. 

 21. Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договора, с който 

се предоставя възможност на РА „Г.И.Д. Маркет“ ООД да ползва 50% от договорената 

сума от рекламното време за отдаване на други свои клиенти. 

 22. Решението по точката не е публично. 

23.  Управителният съвет обсъди предоставената от Директора на дирекция 

„Търговска“ - Стратегия за подобряване дейността в дирекцията, касаеща изпълнение на 

заложените приходи в бюджета на БНТ за 2013 година и организира среща на 18 

септември 2013 година от 15:00 часа в заседателната зала на 12 етаж на БНТ за обсъждане 

на стратегията, в която да участват Директора на дирекция „Търговска“, Директора на 

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

на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Директора 

на дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Публични комуникации“, 

Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Техника и технологии“. 

 24. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство на проекта 

„Запазване и възстановяване на дъбовите гори по българското Черноморие“. 

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

„Джи енд Джи 55” ООД за използване на архивни информационни кадри от потушаване на 

пожари, които ще бъдат ползвани при създаването на документален филм с работно 

заглавие „Срещу стихиите” по проект на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 

на населението”.  

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

Сдружение „Международно дружество „Елиас Канети” за публична прожекция на 

документалния филм „Дишай“. 

27. Управителният съвет утвърждава Вътрешни правила за финансово-счетоводната 

дейност на Почивен дом Китен, свързани с изграждането на системата за финансово 

управление и контрол в Българската национална телевизия. Настоящите правила влизат в 

сила от 01.10.2013 година.  

 28. Управителният съвет утвърждава сключване на договор за изпълнение с „Ню 

Тек” ООД по приключила процедура, организирана чрез договаряне без обявление с 



 

предмет: „Ъпгрейд на налична SNG – станция за работа с HD – сигнали и резервиране на 

втори канал”. 

29. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Началника 

на отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени служители по 

трудови правоотношения в периода от 01.08 до 31.08.2013 година.  

30. Решението по точката не е публично. 

 

 


