
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 66 

от заседание проведено на 13.11.2013 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложението от и.д.Директора на дирекция 

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

договори за закупуване на музикални програми, които да бъдат включени за излъчване в 

коледно-новогодишната програма на „БНТ1“ и в програмата през 2014 година. 

2. Управителният съвет в съответствие с чл.39, ал.1 от Правилника за реда и 

условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми 

в БНТ дава съгласие за окончателно приемане на телевизионния игрален сериал „Четвърта 

власт“ – 12 епизода по 54 минути с изпълнителен продуцент „Спотлайт“ ЕООД.  

  3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор и 

протокол №14/31.10.2013 година на Бартерната комисия и не дава съгласие за сключване 

на договори с насрещни престации между БНТ и Кино „Арена“ и „Радио Експрес“ АД. 

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

БНТ1”, Директор 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 със Столична община за заснемане и излъчване на концерт - спектакъл 

„Продължаваме заедно“ посветен на Международния ден на хората с увреждания, който 

ще се проведе на 02.12.2013 година в Младежки театър „Николай Бинев“. 

5. 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 хандбален клуб „Спартак Варна” за заснемане и излъчване на един 

домакински мач от трети кръг на турнира по хандбал „Чалъндж къп”, който ще се състои 

на 01.12.2013 година в Двореца на спорта и културата в град Варна. 

6. Управителният съвет обсъди становището от и.д.Директора на дирекция 

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

„Информация“ и дава съгласие, БНТ да отрази кампанията за популяризиране и 

киноразпространение на българския игрален филм „Шестият ден” с гостуване на 

представители от екипа, създал филма в сутрешния културен слот „Денят започва с 

култура“. 

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

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

партньорство с „Център за образователни инициативи“ на конкурса „ReporTeen`2014. 

8. Управителният съвет обсъди становището от  Директора на дирекция „БНТ 

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

„Информация“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за 

медийно партньорство на III Международен детски фолклорен фестивал София - 2014, 

който ще се проведе от 25 до 27 април 2014 година. 

9. Управителният съвет обсъди становищата от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Публични комуникации“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и предложение от 

„Райфайзенбанк България“ ЕАД и дава съгласие за медийно партньорство за 

популяризиране на благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш“. 



 

10. Управителният съвет приема мотивите изложени в докладната записка на 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и не 

дава съгласие за ротативно излъчване на песните от кампанията „Зелената песен на 

България“ в програмите на БНТ. 

11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №59/16.10.2013 

година, т.13 във връзка с проведени и планирани благотворителни кампании, за които е 

предоставено телевизионно време в програмите на БНТ. 

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

„Търговска”, и с оглед прилагането на чл.90, ал.4 от Закона за радиото и телевизията 

одобрява Списък на събития свързани с изкуството, културата и спорта с общонационално 

и международно значение за отразяване в програмите на БНТ през 2014 година. 

13. Управителният съвет дава съгласие за прекратяване на регистрацията, 

извършена от Съвета за електронни медии съгласно Решения № 262 от 15.12.2011 година и 

№ 260 от 20.12.2012 година, въз основа на които е издадено Удостоверение № 4-014-

01/22.01.2013 година (стар № на Удостоверение 01-167 от 21.12.2011г.) за разпространение 

на програмата „БНТ 2” чрез кабел и сателит за  региона на област София-град. 

14. Управителният съвет приема предложението на Ръководителя на направление 

„Международна дейност“ и дава съгласие за излъчване на клип разпространен от EBU по 

повод 21 ноември Световния ден на телевизията само на 21 ноември 2013 година по 3 

(три) пъти в програмите на БНТ и публикуване в сайта на БНТ на изработената втора 

версия на клипа до 21.10.2013 година. 

15. Управителният съвет обсъди докладната записка от Ръководителя на 

направление „Международна дейност“ и дава съгласие за предоставяне на интернет права 

(catch-up rights) за филма „Номер 1“ за качване в уебсайта на телевизия ZDF по време на 

„Филмовата седмица на Евровизия“ в периода от 16 до 23 декември 2013 година, 

ограничено само за територията на Федерална република Германия. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с рекламна агенция „Кафе реклам 

София“ ООД за закупуване на рекламен пакет за излъчване на спотове. 

17. Управителният съвет приема доклада от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, относно приключила процедура и утвърждава сключване на договор за 

изпълнение по рамкови споразумения по проведена обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи” за 

обособена позиция №4 „Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали” с фирма с 

„НЮ-ТЕК” ЕООД. 

18. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: 

„Застраховане на автомобилите собственост на БНТ и имоти – публична и частна 

държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на БНТ“ с две 

обособени позиции №1: Застраховка „Гражданска отговорност“, доброволна застраховка 

„Злополука на местата в МПС” и застраховка „Автокаско“ и №2: „Застраховка на 

имуществото на БНТ“, като утвърждава представеното техническо задание и проекта на 

документация за обществената поръчка.  

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

„Търговска“ и одобрява цени и отстъпки за излъчване на филми или предавания с 

времетраене до 30 минути, произведени от юридически лица и агенции в изпълнение на 

проекти, финансирани от Европейския съюз. 

20. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията 

и в изпълнение на Постановление № 334/20.12.2012 година на Министерския съвет за 

допълнение на ПМС № 66/1996 година одобрява промяна в Допълнителното щатното 

разписание на длъжностите в БНТ по ПМС № 66 от 1996 година. 



 

21. Решението по точката не е публично. 

22. Управителният съвет приема докладната записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за допълване на свое решение отразено в протокол 

№65/06.11.2013 година, т.1 за заснемане и излъчване на концерт на Графа „Заедно за 

децата на България“, като одобрява БНТ да предостави заснетия материал от концерта на 

организатора „Монте мюзик“ ООД. 

 


