
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 17.01.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Енчо Керязов“ и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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

HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

програми „БНТ1” и „БНТ3”, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

”Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Церемонията по връчване на наградите на Фондацията и цирков спектакъл „Нощ на 

звездите“, които ще се проведат на 23.03.2019 година в зала „Арена Армеец“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на младежта и 

спорта и Български спортен тотализатор чрез Гражданско дружество по ЗЗД 

„СпортФактори“ и становище от Програмния директор, Директора на дирекция 

„Информация“, и.д.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 „БНТ3“,  Главния 

координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на Церемония за награждаване отличилите 

се спортисти и треньори на България за 2018 година „Нощта на шампионите“, която ще се 

състои на 19.01.2019 година.  

 3. Управителният съвет обсъди писмо от Съюза на артистите в България по 

решение на УС, протокол №63/13.12.2018 година, т.2 и становища от Програмния 

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

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

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ3”, Главния 

координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция ”Икономическа”, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на 

Националните награди „Икар“, която ще се проведе на 27 март 2019 година в Народен 

театър „Иван Вазов“. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от проф. Любомир Халачев – режисьор и 

продуцент в „Кадиак филм“ ООД и становище от Програмния директор и Директора на 

дирекция „Правна”, и дава принципно съгласие за предоставяне на правата за използване 

на кадри от фонда на БНТ, които да бъдат включени в новосъздаден документален филм за 

Йордан Радичков. 

 Срещу предоставените кадри от фонда на БНТ, продуцентът да предостави 

изключителните права за излъчване на филма в програмите на БНТ. 

5. Във връзка с писмо от Председателя на Българската федерация по художествена 

гимнастика с молба за предоставяне на права за публична прожекция на кадри от аудио-

визуални произведения от фонда на БНТ по повод организирано честване на 70-годишния 

юбилей на Красимира Филипова – състезател, треньор и съдия по художествена 



 

гимнастика и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на права за публична прожекция на кадри от информационни 

материали от фонда на БНТ. 

6. Във връзка с писмо от Директора на Националната галерия с молба за 

предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда 

на БНТ по време на организирана ретроспективна изложба на художника Александър 

Петров в периода от 21 февруари до 30 април 2019 година и становище от Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за 

публична прожекция на документалния филм „Александър Петров“, произведен през 1971 

година с времетраене 16,30 минути и автори: режисьор – Иван Рачев и оператор – Здравко 

Добрев. 

7. Във връзка с писмо от КТ „Подкрепа“ с молба за предоставяне на права за 

публична прожекция на архивни кадри от информационни материали от фонда на БНТ по 

време на тържественото откриване на X юбилеен конгрес на Конфедерацията на труда 

„Подкрепа“ и отбелязване на 30 години от нейното създаване и становище от Директора 

на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на права за 

публична прожекция на кадри от информационни материали от фонда на БНТ с общо 

времетраене 66,03 минути. 

8. Във връзка с писмо от Генералния директор на „Про Нюз България“ АД и 

становища от Програмния директор и Директора на дирекция „Правна“, Управителният 

съвет, поради невъзможност разходите за реализация на предаването „Тренди“ да бъдат 

покрити изцяло от спонсорски приходи, реализирани от „Про Нюз България“ АД, дава 

съгласие да бъде преустановено производството и излъчването на предаването по 

програма „БНТ1“, считано от 21 януари 2019 година. 

9.1. Във връзка с предложение от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и 

Директора на дирекция „Правна“ и докладна записка от Ръководителя на сектор 

„Информационни технологии“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените поръчки и чл. 18, ал. 1, т. 

12, във връзка с чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на некомутируем достъп до 

интернет за нуждите на БНТ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

„Осигуряване на основен некомутируем достъп до Интернет за нуждите на Българската 

национална телевизия“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на алтернативен 

некомутируем достъп до Интернет за нуждите на Българската национална телевизия“ и 

утвърждава проекта на документация за обществената поръчка. 

9.2. Във връзка с изтичане на сключен договор на 27.02.2019 година за доставка на 

течни горива за нуждите на БНТ и предложение от Началника на отдел „Обществени 

поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ и докладна записка от Началника на отдел 

„Автотранспорт“ относно необходимостта от доставката на течни горива за служебните 

автомобили на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане 

и управление на цикъла на обществените поръчки и чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за 

обществените поръчки дава съгласие за провеждане на процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

течни горива за служебните автомобили на БНТ“. 

9.3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ 

относно необходимостта от наемане на техника за обезпечаване излъчването на 

провеждащите се в България футболни срещи от Евроквалификациите и турнира Лига 

Европа, и баскетболните мачове от европейските квалификации, и предложение от 

Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за следващото заседание. 


