
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание проведено на 09.03.2017 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Кредо Бонум“ и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за сключване на 

анекс към договор с Фондация „Кредо Бонум“ за създаване и излъчване на нови 240 броя 

от съвместната продукция „Зелена светлина“. 

 2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

и.д.Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ с 

предложение за реализация на формата „Лачените обувки на българското кино – 

анимационни филми“, протокол от Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“, 

Управителният съвет одобрява представената концепция на формата, включващ три 

ефирни предавания и излъчване на 100 анимационни филма.  

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

„Нова Филм“ ЕООД и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директор 

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“, 

Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване на церемонията по връчване на 

Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2017“, която ще се проведе на 24.04.2017 година. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

художествена гимнастика 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“, Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за 

заснемане и излъчване на Световната купа по художествена гимнастика – индивидуално и 

ансамбли, която ще се проведе от 5 до 7 май 2017 година в зала „Арена Армеец”. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по тенис 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”, Директора на дирекция 

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

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за придобиване на телевизионни 

права за излъчване на състезания по тенис през 2017 година, за които федерацията 

притежава права. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Празнични герои” и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Директора на дирекция „Търговска“, Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия”, Ръководителя на направление „Публични комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на кампанията Holiday 

Heroes Великден 2017 година за подпомагане на социално слаби семейства. 



 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Мая Манолова, Омбудсман на 

Република България за медийно партньорство на Националната кампанията „Великден за 

всеки“, която е насочена към подпомагане на възрастните хора чрез набиране на 

финансови средства и хранителни продукти и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и 

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

дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за 

благотворителната кампания, 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.  

 8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за промяна 

в решение на УС, протокол №03/20.01.2017 година, т.12 за реализацията на съвместната 

кампания „Най-добрият учител, когото познавам“. 

 9. Решението по точката не е публично. 

 10. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключило публично състезание с предмет „Доставка на компоненти за наличния 

роботизиран архив на БНТ на системата за архив SGL и услуги по инсталиране“ за избор 

на изпълнител и сключването на договор по обществената поръчка, Управителният съвет 

на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

утвърждава сключване на договор за изпълнение с „Булкомп“ ООД. 

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за необходимостта от актуализиране на правилата за 

медийни партьорства, Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 

от Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава предложения проект за 

допълнение и изменение на Вътрешните правила за отразяване на събития и инициативи 

от обществено значение при условията на медийно партньорство. 

 


