
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 44 

от заседание проведено на 29.09.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ за излъчване на новото форматно предаване “Голямото Rock междучасие“ и 

протокол №15 от 27 септември 2016 година на Комисията за реализация на телевизионна 

продукция на БНТ и одобрява бюджет за реализация и позициониране на формата в шест 

поредни седмици, в сряда в часовия пояс от 21:00 часа след излъчване на централната 

информационна емисия „По света и у нас“.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус 

Фирмус“ АД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя 

на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и 

„БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на 

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

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

сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт „Кино и класика -2“ с 

участието на оркестъра на Класик ФМ радио, диригент Григор Паликаров и солисти 

Светлин Русев (цигулка) и Георги Черкин (пиано), част от поредицата 

„Концертмайсторите“ - сезон 2016 – 2017 година, който ще се състои на 28 октомври 2016 

година в зала „България“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

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

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

за заснемане и излъчване на концерт за откриване на сезон 2016/2017 година, диригент 

Константин Тринкс, солист Александра Любчански, който ще се състои на 30.09.2016 

година в зала „България“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Български национален цирк 

„София” ЕООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя 

на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и 

„БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на 

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

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

сключване на договор за заснемане и излъчване на Гала спектакъл „120 години българско 

цирково изкуство“, който ще се състои на 16.12.2016 година в Шапитото на цирк „София“. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Български футболен съюз и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на 

направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния 

координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” 

и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция 

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

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на две 



 

футболни срещи на младежкия национален отбор до 21 години в квалификациите за 

Европейското първенство по футбол. 

 6.  Управителният съвет обсъди писмо от Виваком  и докладна записка от Директор 

на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директор на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за 

сключване на споразумение за партньорство с „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД (Виваком) за съвместно реализиране на проекта „Мост към Кристо“ за отбелязване на 

културното събитие - изграждане на инсталацията „Плаващите кейове“ на Кристо и Жан 

Клод. 

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

„Търговска“ по решение на УС, протокол №43/20.09.2016 година, т.11  и дава съгласие за 

сключване на договор с „Formula E Rights B.V” за закупуване на телевизионни права и 

технически разходи за излъчване по програма „БНТ HD“ на състезанията от автомобилния 

шампионат „Формула Е“ за сезон 2016/2017 година. 

 8. Управителният съвет обсъди писмо от Ректора на Софийски университет 

„Св.Климент Охридски“ и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на 

споразумение за сътрудничество между БНТ и Софийски университет „Св.Климент 

Охридски“ за осъществяване на проект Център за върхови постижения по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (Компонент 4: „Нови технологии в 

креативните и рекреативните индустрии“). 

 9. Във връзка с писмо от „Монте Мюзик“ ООД с предложение за продължаване 

срока на договора за отстъпено право за излъчване на новия сезон на предаването „БГ 

Версия“ и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора 

на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление „БНТ HD”, съгласувана от 

Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD”, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на анекс към договор №/-9529/21.12.2015 година между БНТ, 

„Монте Мюзик“ ООД и „Метрорадио“ ЕООД за срок от една година. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава цена за 30 секунден клип и обемни отстъпки за рекламодатели 

при излъчване на проекта “Голямото Rock междучасие“. 

 11. Във връзка с предоставена информация от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на 

търговски съобщения, постигнати рейтинги на предаванията и изпълнение на бюджета на 

дирекция „Търговска“ през месец август 2016 година, Управителният съвет изисква от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ в срок до 10.10.2016 година да внесе анализ за 

резултатите от въведената нова ценова политика за продажба на телевизионно време за 

излъчване на рекламни форми и доклад за изпълнение на приходната част в бюджета на 

БНТ за 2016 година, както и предложение за предприемане на действия за изпълнението 

му. 

 12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и изисква да бъде внесено становище от и.д.Главния продуцент на ПЦ 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ с приложен протокол от 

проведената дискусия за приемане на сценариите за реализация на телевизионния сериал 

„Четвърта власт“ – втори сезон, съгласно Правилника за реда и условията на продуциране 

и копродуциране на филми в БНТ. 

 13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Техника и технологии“ и дава съгласие за повторно стартиране на обществена поръчка с 

предмет „Ъпгрейд и удължаване на лиценза на действащата в БНТ система за 

автоматизирано планиране и управление на излъчването на програмите“ със срок на 

изпълнение две години. Възлага на Началника на отдел „Обществени поръчки“ съвместно 

с Директора на дирекция „Техника и технологии“ да изготвят необходимата документация 

за провеждане на обществената поръчка. 


