
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 09.06.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №14 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец април 2016 година на излъчените филми от 

рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

 2. Управителният съвет обсъди писмо от „Вилекула“ ООД и становище 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”, 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 13 епизода с времетраене по 30 минути на първи 

сезон на детския куклен сериал „Благуните” в програма „БНТ2”. 

3. 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 концерт от абонаментен цикъл „Междувремие“, диригент 

Давид Хименес, солисти Гладис Роси и Валери Турманов, който ще се състои на 

22.06.2016 година в зала „България“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Ива Дойчинова за съвместна 

реализация на 10 кратки видеоматериали за номинираните съвременници в проекта 

„Будител на годината“ организиран от Радио ФМ+ и докладна записка от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „ТВ производство“ и дава съгласие 

за изработване с технически мощности от БНТ и излъчване на кратки телевизионни форми 

в рамките на сутрешния културен слот „Денят започва с култура“ през месец септември 

2016 година, които имат за цел да запознаят телевизионните зрители с личната кауза и 

стимулират гласуването за всеки един от номинираните за „Будител на годината“. 

5. Във връзка с предложение от Фондация „Международен балетен конкурс – 

Варна“ за медийно партньорство и излъчване на Международен балетен конкурс, който ще 

се проведе от 15 до 30 юли 2016 година в град Варна и докладна записка 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 HD“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, 

Управителният съвет дава съгласие за партньорство и възлага на Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“ съгласно действащите вътрешни правила в БНТ да внесе становище 

по предложение за заснемане и излъчване на извънредно телевизионно предаване. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от „Община Каварна и становище от 

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

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно партньорство на 

фестивала „Каварна рок Фест 2016“, който ще се проведе на 2 и 3 юли 2016 година на 

стадион „Калиакра“ в град Каварна. 

7. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за 

отразяване на Параолимпийските игри в Рио де Жанейро, които ще се проведат от 7 до 18 



 

септември 2016 година и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 

Управителният съвет одобрява в посочения период по програма „БНТ HD“ да бъдат 

включени за излъчване откриващата и закриващата церемония, както и всекидневна 

обзорна програма на най-интерестното от състезанията с акцент от българското участие - 

„Параолимпиада 2016“ – днес на игрите, с времетраене 30 минути.  

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

„Търговска“ съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 

реализиране на онлайн игра на сайта на БНТ sport.bnt.bg с осигуряване на награди от 

Хюндай България по време на Европейското първенство по футбол 2016. 

 9. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Българската национална 

филмотека с молба за предоставяне на право за публична прожекция с некомерсиална цел 

в кино „Одеон“ на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ за отбелязване на 90 

години от рождението на актьора Константин Коцев и становище от Директора на 

дирекция „Правна“ и дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция на игралния филм „Нощните бдения на поп Вечерко“, произведен през 1981 

година, с времетраене 70,40 минути и автори: сценарист Славчо Трънски, режисьор 

Димитър Петров, оператор Цветан Чобански и композитор Димитър Бояджиев. 

 Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва да получи съгласието на 

носителите на авторски права за целите на публичната прожекция, като предостави 

доказателства за това, преди предоставянето на аудио-визуалното произведение. 

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

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по 

обществена поръчка 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”, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на 

договор за изпълнение на обособена позиция №1 с „ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИЗ“ 

ЕООД. 

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

приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по 

обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на 

ваучери за храна на служителите на БНТ“,  Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, 

т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на 

договор за изпълнение с „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД. 

 12.  Във връзка с въвеждането на промени в организацията на работа в отдел 

„Финансово-счетоводен“ и предложение от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ за приемане на нови длъжностни характеристики, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т.12 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.7 от Правилника за организацията и дейността 

на Управителния съвет на БНТ одобрява следните длъжностни характеристики в дирекция 

„Финансово-стопанска“: 

-   „експерт“ в сектор „Материални, нематериални активи и инвентаризации“, отдел 

„Финансово-счетоводен“;  

- „отговорен ревизор МОЛ“ в сектор „Материални, нематериални активи и 

инвентаризации“, отдел „Финансово-счетоводен“;  

 - „главен специалист“ в сектор „Материални, нематериални активи и 

инвентаризации“, отдел „Финансово-счетоводен“. 

 13. 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 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените 

поръчки в БНТ. 

http://www.bnt.bg/


 

Настоящите правила влизат в сила от датата на решението на Управителния съвет. 

 14. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени в протоколи от №11/08.03.2016 година до протокол 

№20/26.04.2016 година. 

 

  


