
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание проведено на 09.04.2019 година 

 

 

 

1. 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 обществени поръчки в БНТ и чл. 79, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки дава съгласие за провеждане на процедура на договаряне без 

предварително обявление с предмет: "Предоставяне под наем на технически средства 

и технологични мощности за отразяване на посещението на Папа Франциск в 

Република България" и утвърждава представения проект на документация за провеждане 

на обществената поръчка.  

   2. Във връзка с писмо от Генералния директор на БТА с искане за предоставяне на 

програмно време за излъчване на клип за Шестия Световен конгрес на информационните 

агенции под мотото „Бъдещето на новините“, който ще се проведе от 13 до 15 юни 2019 

година в град София и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” 

и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на 

клип за популяризиране на събитието, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с 

чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска 

информация и отговаря на посочените изисквания. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Нов български университет и 

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

„Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на шестото издание на 

Международния студентски филмов фестивал „Нова вълна“, който ще се проведе в 

периода от 17 до 20 април 2019 година, в кино „Одеон“. 

4. Във връзка с писмо от ръководителя на представителството на 

Россотрудничество в Република България с молба за предоставяне на права за безплатна 

публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на 

тържествено отбелязване на 40-годишнина от космическия полет на първия български 

космонавт Георги Иванов и становище от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция на документалния филм „Полет на ръба на безкрая“ от рубриката „В кадър“, 

произведен през 2019 година, с  автори: сценарист – Валери Маринов, режисьор – Дамян 

Серкеджиев и оператор – Любомир Станоев. 

 


