
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание проведено на 13.04.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №12/25.03.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява предложението на изпълнителния продуцент 

„Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД. 

2. Във връзка с предложение от изпълнителния продуцент „Камера Ентъртейнмънт“ 

ЕООД и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договори за продуктово позициониране срещу 

непарична престация (материално подпомагане) на телевизионния игрален сериал „Под 

прикритие“ – пети сезон, 12 серии по 54 минути. 

3. Във връзка с провеждането на 34-та Годишна конференция на СИРКОМ от 13 до 

21 май 2016 година в град Пловдив, на която БНТ като домакин е задължена да организира 

и излъчи он-лайн чрез Интернет страницата си - Гала церемонията по връчване на 

наградите за най-добри телевизионни програми „ПРИ СИРКОМ“, Управителният съвет 

обсъди протокол №03 от 8 април 2016 година на Бартерната комисия на БНТ за 

необходимостта от реализиране на спектакъл по време на церемонията, както и 

съпътстващите събития от програмата на конференцията и на основание чл.10, т.1 от 

Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед 

предмета на договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по 

отношение на стойността дава съгласие за сключване на договор с частична непарични 

престации между БНТ и Държавна опера – Пловдив.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища от 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 „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 „Междувремие 1890-1914“, диригент Хория 

Андрееску, солист Франсоа Салк (виолончело), който ще се състои на 14.04.2016 година. 

5. 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 „Сила и дух“, диригент Урош Лайовиц, 

който ще се състои на 28.04.2016 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън” и 

становище 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 Национален фестивал за поп и рок музика София 2016 година 

и музикален филм „35 години група „Спринт“. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус 

Фирмус“ и становище 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 на оркестъра на Класик ФМ 

радио, диригент Максим Ешкенази и солист цигуларя Джошуа Бел, който ще се състои на 

13 май 2016 година в зала 1 на НДК. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част и 

становище 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 Музикален парад на военни духови оркестри, който ще се 

състои на 5.05.2016 година в зала „Арена Армеец“. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Съюз на българските филмови 

дейци и становище 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 Годишните награди на Българската филмова 

академия 2016, които ще се проведат на 7 юни 2016 година в театър „Българска армия”.  

10. Управителният съвет обсъди предложение от „Ивентс енд комуникейшън“ ООД 

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“, 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 23 април 2016 година в зала „Арена Армеец“ на шоу 

спектакъла „Кралете на леда“ с участието на световно известни имена от фигурното 

пързаляне. 

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

на Република България за медийно партньорство на Националната кампанията „Великден 

за всеки“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.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 безвъзмездно 

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.  

12. Във връзка с писмо от Кмета на Община Русе с молба за предоставяне права за 

безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по 

време на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ и IX Фестивал на туристическите 

анимации и атракции и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и 



 

региони“, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за 

публична прожекция на предавания от рубриката „Пътувай с БНТ2“ в периода от 12 до 14 

май 2016 година. Срещу предоставените права за публична прожекция, организаторът да 

предостави по време на изложението безплатно щанд за рекламиране на кампанията 

„Купувам българското“, както и телевизионни продукции на програма „БНТ2“.  

Организаторът на събитието следва да получи съгласието на носителите на 

авторски права за целите на публичната прожекция, като представи доказателства за това, 

преди предоставяне на аудио-визуалните произведения. 

13. Във връзка с писмо от Българския червен кръст и становище на Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на телевизионно 

време на 08.05.2016 година за излъчване на обръщение на Председателя на Българския 

червен кръст по повод Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, според 

програмните възможности в програма „БНТ1”.  

14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава Правила за 

селекция на българския участник в Конкурса за детска песен на Евровизия 2016 - „Децата 

на България са супер“, декларация от родителите за участие на детето-изпълнител в 

селекцията и заявка за участие в избора на българския участник в конкурса. 

15. Във връзка с решение на УС, протокол №15/30.03.2016 година, т.16 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет на основание чл. 

62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, утвърждава Правила за производство, планиране и излъчване 

на авторекламни форми в програмите на БНТ. Настоящите правила влизат в сила от 

15.04.2016 година. 

 16. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява в списъка на обществено значимите събития, които ще бъдат 

отразявани в програмите на БНТ през 2016 година, като за тях съгласно чл.90, ал.4 от 

Закона за радио и телевизия да не се прилагат ограничения за рекламата, включена в 

предавания по време на отразяване на прояви на изкуството, културата и спорта с 

общонационално и международно значение, да бъдат допълнени следните събития: 

- Конкурс за песен на Евровизия 2016 година – пряко излъчване на първи 

полуфинал на 10.05.2016 година, пряко излъчване на втори полуфинал на 12.05.2016 

година и пряко излъчване на финала на конкурса на 14.05.2016 година. 

-  Конкурс за детска песен на Евровизия 2016 година – реализиране на телевизионен 

формат „Децата на България са супер!“ за избор на българския участник в конкурса и 

пряко излъчване на телевизионното шоу, което ще се проведе в Малта през месец ноември 

2016 година. 

17. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за 

приемане на маркетингова комуникационна стратегия за популяризиране излъчването на 

Европейското първенство по футбол - Франция 2016 година (ЕВРО 2016 г.), 

Управителният съвет връща внесеното предложение и възлага на и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ да проведе преговори с представители на „Нова Бродкастинг Груп“ 

АД за договаряне на нова маркетингова стратегия. 

18. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за реализиране на онлайн игра на сайта на БНТ www.bnt.bg с 

осигуряване на награди от спонсори. 

 19. Управителният съвет приема за сведение протокол №02 от 28 март 2016 година 

на Съвета за технологично развитие. 

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

необходимостта от изграждане на телевизионно студио за отразяване на Летните 

олимпийски игри в Рио де Жанейро, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от 

http://www.bnt.bg/


 

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

провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от 

Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: „Транспорт, логистика и застраховка на техническо оборудване и технологични 

съоръжения собственост на БНТ, предназначени за изграждане на тв стдуио за отразяване 

на XXXI-те летни олимпийски игри в Рио де Жанейро“ и утвърждава проекта на 

документация за обществената поръчка.  

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

необходимостта от отразяване на спортни събития, за които БНТ има сключени договори 

за излъчване в HD формат, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от 

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

провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от 

Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: „Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция за 

отразяване на футболни срещи“ в две позиции както следва:  Обособена позиция №1: 

„Отразяване на футболни срещи от Лига Европа – 2016, етап групи“ и Обособена  позиция 

№2: „Отразяване на футболни срещи – Световни квалификации UEFA 2016 -18” и 

утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

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

необходимостта от доставка на монитори и телевизионни приемници за работа в 

режисьорските апаратни на студийните комплекси и дисплеи, които ще бъдат използвани 

във временното студио на БНТ в Рио де Жанейро при отразяване на Летните олимпийски 

игри, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане 

на обществени поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на професионални 

дисплеи, ТВ приемници и система за обща видеография” и утвърждава проекта на 

документация за обществената поръчка.  

 

 

 

 


