
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание проведено на 11.07.2017 година 

 

 1. Във връзка с решение на УС, протокол №26/15.06.2017 година, т.13 за 

обезпечаване на ангажиментите на БНТ като телевизия домакин - разпространител на 

картина и звук от събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз през 2018 година и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и 

Директора на дирекция „Техника и технологии“ за стартиране на процедура на договаряне 

без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, 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.79, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на 

процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на техника за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на ЕС 

през 2018 година“ в четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: 

„Доставка на камерни канали и броудкаст оборудване за телевизионно студио НДК“, 

Обособена позиция 2: „Система за записване, обработка на видеоматериали и 

архивиране“, Обособена позиция 3: „Система за конвертиране и кодиране на 

видеоматериали“ и Обособена позиция 4: „Модернизиране на сателитна станция в 

сателитна площадка НРТЦ“, като одобрява мотивите за избор на процедура, приложените 

покани за участие и решение за провеждане на процедурата. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по баскетбол 

и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 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 „ТВ производство”, Директора на дирекция „Търговска” 

и Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

дава съгласие за сключване на договор за предоставяне на изключителни телевизионни 

права за излъчване на срещи от Националната баскетболна лига, срещи на националните 

баскетболни отбори – мъже и жени, срещи от турнира за „Купата на България“, както и 

„Мач на звездите“ и „Мач за суперкупата“ за сезони 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 

година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от филмова студия „Време“ ЕООД за 

излъчване на документалната късометражна поредица „Седем трактата за фотографията" 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“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, 

Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 готово аудио-визуално 

произведение. 

4. Във връзка с писмо от Директора на Специализирано средно училище с детска 

градина за деца с увреден слух „проф.д-р Дечо Денев“ в град София с молба за излъчване 

на информационен клип за набиране на деца за учебната 2017/2018 година и становище от 

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 информационен клип, съгласно разпоредбата на чл.89, 



 

ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация 

и отговаря на посочените изисквания. 

5. Във връзка с изтичане на 19.07.2017 година на шестмесечния изпитателен срок от 

едногодишния трудов договор на служител на ръководна длъжност и докладна записка от 

Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет приема мотивите и на 

основание чл.62 т.14 от ЗРТ и чл.71, ал.1 от КТ дава съгласие за прекратяване на трудовия 

договор на Юлия Михайловна Топалова на длъжност „началник на отдел”, отдел 

„Маркетинг“ в дирекция „Търговска“. 

 


