
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 13.01.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 17 и 18 декември 2015 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и утвърждава бюджетните рамки за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания на дирекциите произвеждащи програмно съдържание за първото 

тримесечие на 2016 година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №32/10.12.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и утвърждава маркетингов бюджет на телевизионния 

игрален сериал „Под прикритие“ – пети сезон, 12 серии по 54 минути с продуцент БНТ и 

изпълнителен продуцент „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД с управител Николай Киров. 

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на анекс към договор №6-5-7-

5795/12.09.2015 година за копродуцентско участие на БНТ, чрез предоставяне на 

технически мощности и архивни кадри в реализацията на документалния филм с елементи 

на драма и черно-бяла анимация с работно заглавие „Звяр“ с времетраене 70 минути, 

сценаристи и режисьори Мина Милева и Весела Казакова и оператори Пламен Гелинов и 

Василена Горанова, продуцент „Активист 38“ ООД с представители Мина Милева и 

Весела Казакова. 

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

„Търговска“ и одобрява пакетни отстъпки за рекламодатели при излъчване на външната 

продукция „Бързо, лесно, вкусно“ в два модула „Рецепта за деня“ и „Животът е вкусен“. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и дава съгласие за сключване на договор с Международния 

олимпийски комитет за отразяване на Зимните младежки олимпийски игри в Лилехамер от 

12 до 21 февруари 2016 година след осигуряване от дирекция „Търговска“ на спонсорски 

приходи за покриване на разходите. 

6. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията 

и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури 

по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на телевизионно 

оборудване за отразяване на Европейското първенство по футбол 2016 година и Летните 

олимпийски игри в Рио де Жанейро 2016 година“ в четири обособени позиции, както 

следва: – Обособена позиция №1: „Система за графичен анализ на футболни срещи“; 

Обособена позиция №2: „Плейаут и преместване на видеоматериали за временното студио 

на БНТ, изградено в Олимпийския тв комплекс в Бразилия“; Обособена позиция №3: 

„Съхранение и монтаж на видеоматериали за временното студио на БНТ, изградено в 

Олимпийския тв комплекс в Бразилия“;  Обособена позиция №4: „Инджест на 

видеоматериали за временното студио на БНТ,  изградено в Олимпийския тв комплекс в 

Бразилия“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за 

провеждане на обществената поръчка.  

7. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията 

и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури 

по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Наемане на оптична свързаност 

между Франкфурт и БНТ София в периода на Летните олимпийски игри в Рио де 



 

Жанейро, Бразилия 2016 година“ и утвърждава представеното техническо задание и 

проекта на документация за провеждане на обществената поръчка.  

8. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията 

и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури 

по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Обновяване на ИТ 

инфраструктурата и компютърния парк на БНТ“ в седем обособени позиции, както следва 

– Обособена позиция №1: „Внедряване на система за налагане на системни политики и 

управление на работните станции посредством AD /активна директория/ на Microsoft“; 

Обособена позиция №2: „Доставка на десктоп компютри“; Обособена позиция №3: 

„Доставка на системен и офис софтуер“;  Обособена позиция №4: „Доставка на сървъри и 

сториджи“; Обособена позиция №5: „Доставка на компютърно оборудване“; Обособена 

позиция №6: „Доставка на принтери“; Обособена позиция №7: „Доставка на 

комуникационни устройства“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта 

на документация за провеждане на обществената поръчка.  

9. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията 

и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури 

по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Софтуерен и хардуерен ъпгрейд 

на система за архивиране на видео файлове SGL, внедрена в БНТ през 2008 година“ и 

утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за провеждане 

на обществената поръчка.  

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец ноември 2015 

година. 

 


