
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание проведено на 29.03.2018 година 

 

 

 

1. Във връзка с предложение от Програмния директор, Управителният съвет 

одобрява програмна схема на „БНТ Свят“ за периода от 10.04.2018 година до влизане в 

сила на лятната програмна схема. Програмната схема е съобразена с приетите промени в 

програмните схеми на „БНТ1“ и „БНТ2“. 

2. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за 

одобрение на програмна концепция и излъчване на съпътстващите предавания и 

футболните срещи от Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Русия от 

14 юни до 15 юли 2018 година, Управителният съвет не приема представената програмна 

концепция за излъчване на съпътстващите предавания и футболните срещи от Световното 

първенство по футбол и възлага на Програмния директор да внесе за следващото 

заседание на УС, преработен вариант на програмната концепция, в съответствие с 

проведената дискусия. 

3. Решението по точката не е публично. 

4. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ по предложение от „Чучков брадърс“ ООД за 

сключване на анекс към договор № 6-5-7-7026/31.08.2016 година за реализация на 

игралния филм „18% Сиво“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на Анекс 

№4 към договора между БНТ и „Чучков брадърс“ ООД, с представител Борислав Чучков 

за реализация на международната игрална копродукция „18% Сиво“ с времетраене 100 

минути, сценаристи Захари Карабашлиев и Иван Владимиров, режисьор Виктор Чучков – 

син. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Долчин Про Тийм“ и 

становище от Програмния директор, 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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор 

за заснемане и излъчване на Международно колоездачно състезание, което ще се проведе 

на 5 май 2018 година в зала „Арена Армеец“. 

6. Упраявителният съвет обсъди предложение от КНСБ и Благотворителен фонд 

„Проф. д-р Желязко Христов, д.м“ и становище от Програмния директор, 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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор 

за заснемане и излъчване на Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в 

Европа“, който ще се проведе на 31 май и 1 юни 2018 година в с. Минерални бани, 

Хасковска област. 

7. Решението по точката не е публично. 



 

 8. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, пакети 

и отстъпки при закупуване на рекламно време за излъчване на Международния конкурс за 

песен на Евровизия 2018 година. 

9. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 

и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава 

Тарифа за продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на предаванията в 

програма „БНТ1“.  

10. Управителният съвет обсъди протокол №02 от заседание на Съвета за 

технологично развитие, проведено на 22 март 2018 година и одобрява представените 

технически задания за закупуване на репортажни камерни комплекти и аксесоари за 

нуждите на дирекция „Информация“ и техническо оборудване за оборудване на наличен 

бус Форд  в петкамерен ПТС за работа в HD формат.  

11. Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на 

УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане 

на обществени поръчки и чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: "Вътрешно почистване на сградите, 

предоставени за управление на БНТ както следва: 1. Почистване на сгради в град София; 

2. Почистване на сграда на РТВЦ в град Пловдив; 3. Почистване на сграда на РТВЦ в град 

Русе; 4. Почистване на сграда на РТВЦ в град Благоевград; 5. Почистване на сграда на 

РТВЦ в град Варна".  

12.1. Управителният съвет  дава съгласие да бъде удължен срока за подаване на 

проектните предложения в конкурса за подбор на нови предавания, създадени от 

независими български продуценти до 17:30 часа на 16 април 2018 година. 

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ 

да създаде организация за публикуване в сайта на БНТ на информация за удължаване 

срока за провеждане на конкурса.  

12.2. Във връзка с предложение от Програмния директор, Управителният съвет дава 

съгласие за промяна в програмната схема на „БНТ1“ от 02.04.2018 година, както следва: 

- в четвъртък информационната емисия „По света и у нас“ от 18:00 часа е с 

времетраене 15 минути; 

- в четвъртък предаването „Още от деня“ е с времетраене 15 минути; 

- в четвъртък от 18:30 часа до 19:00 часа се излъчва „Тото 2 и Втори тото шанс“. 

 


