
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание проведено на 06.04.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища от 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”, 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 концертен цикъл „Класика в киното“, диригент Максим 

Ешкенази, солист Симон Портър (цигулка), който ще се състои на 07.04.2016 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища от 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”, 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 концертен цикъл „Сцена и маски“, солист и диригент Светлин 

Русев (цигулка), който ще се състои на 21.04.2016 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Анел Корпорация“ и становища от 

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”, 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 

ООД за заснемане и излъчване на юбилеен концерт на Панайот Панайотов „40 години на 

сцената“, който ще се състои на 06.06.2016 година в зала 1 на НДК. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Форхенд“ ЕООД и становища от 

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”, 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 „Шедьоври на славянското музикално творчество“, 

който ще се състои на 23.05.2016 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

естетическа групова гимнастика и становища 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”, 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 финала от Световна купа по естетическа групова гимнастика 

за жени и девойки, който ще се проведе на 17 април 2016 година в „Арена Горна Малина“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Спортен клуб „Роберта“ и 

становища от 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”, 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 спектакъл „Крилете на добротата“, който ще се състои на 

15.05.2016 година. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Арлекин“ и становище 

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

региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Фестивала за детско медийно 

творчество „Арлекин“, който ще се проведе от 15 до 19 юни 2016 година в град Варна. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Британски съвет - клон България и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Софийския фестивал на науката, 

който ще се проведе от 12 до 15 май 2016 година. 

 9. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Интерарт Фест“ и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Есенния международен театрален 

фестивал „Сцена на кръстопът“ - Пловдив, който ще се проведе от 10 до 23 септември 

2016 година. 

 10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

за стартиране на танцовото шоу „Надиграй ме в училище“ – седми сезон от проекта 

„Надиграй ме“, Управителният съвет дава съгласие за включване в програмните схеми на 

„БНТ2“ и „БНТ Свят“ на танцовото шоу „Надиграй ме в училище“, което ще се излъчва 

пряко от 24 април 2016 година в девет поредни недели от 20:00 часа, с времетраене 60 

минути.  

 11. Във връзка с писмо от Директора на Международния фестивал на планинарския 

филм в Банско с молба за предоставяне на право за публична прожекция на аудио-

визуални произведения от фонда на БНТ за отбелязване на годишнини в историята на 

българския алпинизъм и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният 

съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ. 

 12. Във връзка с писмо от Зам.-председателя на Агенцията за ядрено регулиране и 

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на права, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП за безплатна 

публична прожекция на документалния филм „Микросекунда от Сътворението“ от 

рубриката „В кадър“, произведен през 2016 година, с времетраене 28,09 минути и автори: 

режисьор Борислава Димова, сценарист Мария Чернева и оператор Анна Андреева по 

време на изложба посветена на работата на българските учени в Обединения институт за 

ядрени изследвания в град Дубна, Руска Федерация. 

 13. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, 

Управителният съвет одобрява цени и отстъпки при излъчване на Международния песенен 

конкурс на Евровизия 2016 година и Детския песенен конкурс на Евровизия 2016 година. 



 

 14. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, 

Управителният съвет одобрява цена за рекламна форма рre-roll video spot /кратък клип 

преди видео материал/ с продължителност до 30 секунди за рекламодатели при излъчване 

на Европейското първенство по футбол 2016 година в сайтовете на Нетинфо. 

 15. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ за извършен анализ към 31.03.2016 година, Управителният съвет дава съгласие 

да бъдат отписани от счетоводния баланс на БНТ неуредени вземания и непогасени 

задължения. 

16. Във връзка с протокол №17/01.04.2016 година на Постоянната комисия за 

социално партньорство и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” за стартиране на процедура за избор на оператор за отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ, Управителният съвет на 

основание 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: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за 

храна на служителите на БНТ“, като утвърждава представения проект на документация за 

провеждане на обществената поръчка.  

17. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до 

31 март 2016 година.  

 

 

 

 


