
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание проведено на 04.03.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ мюзик къмпани“ и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, 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 

„Маргарита Хранова – Докога, Маргарито?“, който ще се проведе на 10.03.2015 година в 

София лайв клуб.  

2. Управителният съвет отлага обсъждането на предложението от ид.Директора на 

дирекция „Търговска“ за одобрение на специални условия за продажба на телевизионно 

време за реклама и спонсорство в програмите на БНТ за 2015 година, като изисква от да се 

внесе предложение за промяна в сконто отстъпката предоставяна при авансово плащане на 

заявена рекламна кампания или спонсорство в програмите и уебсайтовете на БНТ. 

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

„Търговска“ и одобрява единична цена на 30 секунден рекламен клип, единична цена за 

спонсорска заставка  и пакети за рекламодатели за излъчване на квалификационните 

срещи на националния отбор  по футбол за Европейското първенство в програми „БНТ1“ и 

„БНТ HD“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от фондация „Комунитас” и 

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

„Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1” и Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство за популяризиране на 

проекта „1000 стипендии”. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска библиотечно-

информационна асоциация ББИА и становище от и.д. Директора на дирекция „Търговска”, 

и.д.Директора на дирекция „Информация” и Директора на дирекция „Програма БНТ1” и 

дава съгласие за медийно партньорство за популяризиране на кампанията „Библиотеките – 

място за учене през целия живот“, която ще се проведе от 11 до 15 май 2015 година. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Пътуване към 

миналото“ и становище от и.д. Директора на дирекция „Търговска”, и.д.Директора на 

дирекция „Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1” и Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ и дава съгласие за медийно партньорство на петото 

издание на Младежкия фестивал на изкуствата „Пътуване към миналото“. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Габрово и 

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

„Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1” и Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и дава съгласие за медийно партньорство на Международния фестивал на 

хумора и сатирата в изкуствата, който ще се състои от 11 до 17 май 2015 година в град 

Габрово. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Васа Ганчева“ и на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава 

съгласие за излъчване на клип за популяризиране на ежегодния конкурс на името на Васа 

Ганчева, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при 

условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.  

 9. Управителният съвет обсъди писмо от „ДеКони интернешънъл“ АД и докладна 

записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и одобрява промяна в периода на 

излъчване на клип за популяризиране на националния конкурс „Зелено училище“ от 1 



 

ноември до 30 ноември 2015 година, като броят на клиповете и общата стойност се 

запазват съгласно решение на УС, протокол № 71/05.11.2014 година, т.6. 

 10. Управителният съвет дава съгласие за прехвърляне на всички права за 

използване на сериала „Под прикритие“ от „Камера“ ООД на „Камера Ентъртейнмънт“ 

ЕООД, като за целта бъде сключено тристранно споразумение между БНТ, „Камера“ ООД 

и „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД за заместване на страна по договорите за производство 

и използване на сериала „Под прикритие“ – сезони 1, 2, 3 и 4.  

11. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Международния филмов 

фестивал „София филм фест“ и становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава 

съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за безплатна публична прожекция на 

документалния филм „Приказки“, произведен през 2009 година, с автори: режисьор и 

сценарист Николай Василев, оператор Борислав Георгиев в Гьоте институт на 14 март 

2015 година. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията; 

- филмът да бъдат предоставен на DVD носител, който подлежи на връщане след 

прожекцията с двустранно подписан протокол. 

12. Управителният съвет на основание чл.5 от Вътрешните правила за планиране, 

провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на 

договорите за обществени поръчки в БНТ утвърждава план – график за провеждане на 

процедури за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство през 2015 година, 

съгласно проекта на бюджет за 2015 година. 

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

„Търговска” и утвърждава цена за 30 секунден рекламен клип, комбинирани пакети за 

рекламодатели на образователния формат „Ръкописът“ /“MASTERPIECE”/. 

Управителният съвет изисква да бъде преработена предоставената презентация за 

рекламодатели на формата „Ръкописът“, съгласно изказаните мнения от членовете на 

Управителния съвет по време на обсъждането. 

 

 


