
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание проведено на 26.04.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Нов български университет 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“, Главните координатори на Координационен център, 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 Гала концерт на майсторския клас на 

Райна Кабаиванска, който ще се състои на 25.09.2016 година в Софийската опера и балет.  

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „София Симфоникс“ ЕООД 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“, Главните координатори на Координационен център, 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 „Апотеоз на красотата“ с 

участието на „София Симфоникс“, диригент Любка Биаджони, който ще се състои на 

28.05.2016 година в зала 1 на НДК. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от PRofile Communication /Профайл 

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“, Главните координатори на Координационен 

център, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава 

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на 

конкурса "Мистър България“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от „Бета лента“ 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“, Главните координатори на Координационен център, и.д.Директора на 

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

договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на документалния филм за 

Нешка Робева „Легендата“. 

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към договор с ИА 

„Национален филмов център” за лицензиране на български филми и части от тях, 

използвани в програмите на БНТ. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за 

сключване на договор за излъчване на избрани моменти от Открития шампионат на 

Франция по тенис "Ролан Гарос", което ще се състои в периода от 22 май до 6 юни 2016 

година. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Италианската търговска камара и 

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

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 



 

на Първия италиански филмов фестивал в България „Давид и Донатело“, който ще се 

проведе от 30 май до 4 юни 2016 година. 

 8. Във връзка с предложение от Българско общество на пациентите с пулмонална 

хипертония с молба за излъчване на клип за отбелязване на Световния ден на 

пулмоналната хипертония под мотото "Дари дъх“ и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на 

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

съгласие за излъчване на клип за отбелязване на Световния ден на пулмоналната 

хипертония, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при 

условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените изисквания. 

 9. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на Информационното 

бюро на Европейския парламент в България и становище от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Ръководителя на направление „Публични комуникации“, Ръководителя на 

направление „Международна дейност, проекти и програми“ и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на формата „Пощенска кутия за 

приказки“ по повод Деня на Европа 9 май. 

 10. Във връзка с писмо от Генералния директор на БНР с искане за регламентиране 

условията за видеострийм излъчване на мултикамерно видеозаснемане от БНТ на 

концертни програми на музикални състави на БНР по „Интернет радио Бинар“ и 

становище от Директора на дирекция „ТВ производство“ и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет приема изложените мотиви и не дава, тъй като в повечето 

случай създадените аудио-визуални програми се излъчват в програмите на БНТ на запис 

след датата на заснемане на събитието. 

 11. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ съгласувана от Директора на дирекция „Финансово-стопанска" 

и дава съгласие за присъединяване на БНТ към дългосрочния договор на Евровизия с 

федерацията Обединена Световна Борба – UWW (предишна FILA) за периода 2017 – 2020 

година. 

12. Управителният съвет обсъди писмо от Българската федерация по тенис и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ HD“ и Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, 

протокол №07/10.02.2016 година, т.6 за сключване на договор с Българска федерация по 

тенис за излъчване на състезания по тенис през 2016 година. 

 13. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директор на дирекция 

„Търговска“ и одобрява цени за информационно отразяване на Европейското първенство 

по футбол 2016 година във Франция от не-лицензирани тв оператори на територията на 

България. 

 14. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец март 2016 

година. 

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

приключила процедура за избор на изпълнители след проведена открита процедура по 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на телевизионно оборудване за отразяване на 

Европейското първенство по футбол 2016 година и Летните олимпийски игри в Рио де 

Жанейро 2016 година“ в четири обособени позиции, както следва: – Обособена позиция 

№1: „Система за графичен анализ на футболни срещи“; Обособена позиция №2: „Плейаут 

и преместване на видеоматериали за временното студио на БНТ, изградено в Олимпийския 

тв комплекс в Бразилия“; Обособена позиция №3: „Съхранение и монтаж на 



 

видеоматериали за временното студио на БНТ, изградено в Олимпийския тв комплекс в 

Бразилия“;  Обособена позиция №4: „Инджест на видеоматериали за временното студио 

на БНТ,  изградено в Олимпийския тв комплекс в Бразилия“, Управителният съвет на 

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

утвърждава сключване на договори за изпълнение. 

16. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 26.04.2016 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети свързани с 

българското участие в Конкурса за песен на Евровизия 2016 година в Стокхолм и 

проектобюджет за реализация на 10 броя кратки телевизионни форми с работно заглавие 

„Най добрият учител, когото познавам“. 

 


