
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание проведено на 24.04.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет одобрява промени в параметрите на договора с 

ENDEMOL за реализация на формата „ТНЕ ВЕST YEARS OF OUR LIVES”. 

2. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Община 

Казанлък на инициативите свързани с Празниците в Долината на розите и тракийските 

царе. 

3. Управителният съвет допълва своето решение и на основание чл.11, ал.1, т.14 

от Правилника за дейността на УС на БНТ дава съгласие за безвъзмездно излъчване на 

клип за популяризиране на фестивала за корейско съвременно изкуство в София 

„Пулсът на Южна Корея”, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ във връзка с 

член 73, ал.1.  

4. Управителният съвет приема представената програмна схема на “БНТ1“ за 

излъчване на Световното първенство по лека атлетика в периода от 10 до 18 август 

2013 година. 

5. Решението по точката не е публично. 

 6. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Търговска“ да 

отстрани констатираните грешки в предоставената справка за постъпилите приходи от 

реклама и спонсорство към 31.01.2013 година и 28.02.2013 година. 

7. Управителният съвет насрочва провеждането на среща на 29.04.2013 година с 

представители на изпълнителния продуцент и копродуцент „Камера“ ООД  за проведен 

повторен мониторинг за продуктово позициониране в трети сезон на телевизионния 

сериал „Под прикритие”. 

8. Решението по точката не е публично. 

9. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

материали и технически мощности за изработка на клип, който ще бъде показван в 

рамките на организираното тържество по случай връчването на наградата на името на 

Васа Ганчева. 

 10. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна 

на служителите на БНТ“ и утвърждава представената документация за провеждане 

на обществената поръчка.  

11. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ъпгрейт 

към HD на налични три броя DENG станции” и утвърждава проекта на 

документация за обществената поръчка.  

12. Управителният съвет одобрява предложението за провеждане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 4 (четири) 

броя нелинейни системи за производство на новини и програми на регионалните 

телевизионни центрове, базирани на 5 (пет) броя монтажни станции“, като 

възлага на  отдел „Обществени поръчки“ да изготви необходимата документация за 

провеждане на обществената поръчка. 

13. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ да внесе предложението за закупуване на  HD ПТС за разглеждане и 

обсъждане в Съвета за технологично развитие. След становище от Директора на 



дирекция „Финансово-стопанска“, изготвената документация за провеждане на 

обществената поръчка и Плана за цифровизация на БНТ да се внесат за утвърждаване в 

Управителен съвет. 

14. Управителният съвет счита, че направеното предложение от Директора на 

дирекция „Търговска“ за сключване на рамкови споразумения за партньорство през 

2013 година с Държавен музикален и балетен център, Софийска опера и балет, Народен 

театър „Иван Вазов” и Столичен куклен театър” не е конкретно и изчерпателно и 

възлага на Директора на дирекция „Търговска“ да проведе нови срещи с ръководствата 

на тези институции за взаимноизгодно медийно партньорство. 

15. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 31.03.2013 година. 

16. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална 

телевизия за периода от 01 август 2012 година до 31 януари 2013 година и възлага на 

Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

 17. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция “Търговска“, 

относно постъпило искане от КНСБ за излъчване на клип, Управителният съвет  отлага 

разглеждането за следващо заседание, заедно с предложението за заснемане и 

излъчване на XIII Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“  

организиран от Конфедерация на независимите синдикати в България и сдружение с 

нестопанска цел „Благотворителен фонд проф.д-р Желязко Христов, д.м.“ 

18. Управителният съвет приема ново длъжностно щатно разписание на БНТ в 

сила от 01.05.2013 година. 

19. Решението по точката не е публично. 

 

 

  


