
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 28 

от заседание проведено на 03.06.2015 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по бокс и 

становища от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Ръководителя на направление 

„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 две 

боксови вечери на професионалната боксова лига АИБА, които ще се проведат в град 

София на 6 юни и 18 юли 2015 година и Европейско първенство по бокс за мъже, което ще 

се проведе от 6 до 16 август 2015 година в град Самоков, зала „Арена Самоков“. 

 2. Управителния съвет обсъди предложение от Държавен куклен театър град 

Сливен и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

обзорен документален филм за Международния фестивал на изкуствата „Магията на 

вятъра“. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Аполония” и докладна записка 

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

и.д.Директора на дирекция „Информация” и дава принципно съгласие за сключване на 

предварителен договор за партньорство на Празници на изкуствата „Аполония 2015“. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Ръководителя на направление „Чужди програми“, съгласувано 

от Програмния директор и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 

и дава съгласие за сключване на договори с „Балкан Вижън 21“ ЕООД, МА „Медия“ 

ЕООД и CZECH TV (Чешка обществена телевизия) за лицензиране на филми и сериали. 

 5. Решението по точката не е публично. 

 6. Управителният съвет обсъди писмо от от г-жа Еми Барух и становище от  

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна 

публична прожекция на документалния филм „Дишай“, произведен през 1987 година, с 

автори: сценаристи Виолет Цеков и Георги Аврамов, режисьор Юрий Жиров, оператор 

Огнян Логофетов и композитор Ценко Минкин, по време на организиран от „Барух енд 

Партнерс“ ЕООД проект с работно заглавие „Непотребни истории от вчерашния ден“ 

имащ за цел да представи пред младата аудитория проблемни и остро критични 

документални филми. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва: 

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалните 

произведения, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията, като представи доказателства за това на БНТ преди предоставяне на 

презаписа на филма на DVD носител. 

7. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от от и.д.Директора 

на дирекция „Търговска“ с информация по изпълнение на решение на УС, протокол 

№16/01.04.2015 година, т.11. 

8. Във връзка с 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 Вътрешни правила 



 

за дейността на Търговска дирекция на БНТ. Настоящите правила влизат в сила от 

03.06.2015 година. 

 9. Във връзка с решение на УС, протокол №11/10.03.2015 година, т.1 и протокол 

№6 от 27.04.2015 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство, Управителният 

съвет възлага на Бюджетната комисия по филмопроизводство да внесе ново предложение 

за филмовите продукции, предложени за финансиране през 2015 година, с оглед спазване 

на бюджетната рамка при създаването на български телевизионни филми в БНТ.  

10. Решението по точката не е публично. 

 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: „Предоставяне на услуга за временно наемане на 

сателитен канал за връзка за нуждите 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 „АТВ РЕНТАЛ“ ЕООД. 

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

стопанска“ по предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

стартиране на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

с предмет „Отключване работата на съществуваща в БНТ EVS XT(2) 6 канална система за 

повторения за работа в HD 1080i50 телевизионен формат", Управителният съвет изисква 

техническото задание на предложението да бъде обсъдено от Съвета за технологично 

развитие. 

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

стопанска“ по предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

стартиране на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

с предмет "Доставка на необходимите компоненти за SNG2 - модернизация на звукова 

част за 6 канала", Управителният съвет изисква техническото задание на предложението 

да бъде обсъдено от Съвета за технологично развитие. 

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

Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията и във 

връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия 

договор на Стефан Крумов Николов на длъжност „началник на отдел“, отдел 

„Автореклама“ в дирекция „Търговска“ за неопределено време. 

 


