
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 29.04.2013 година 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №10/25.04.2013 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява бюджетните разходи за 

реализация на ежеседмичното предаване „Бърколино“, извънредния брой на 

предаването „Бърколино“ посветен на Деня на детето, разпределение на постъпилите 

средства по оперативна програма „Развитие на селските райони“ и спонсорски 

постъпления за предаванията „Денят отблизо с Мария“ и „Бразди“, разходи за 

отразяване на Водосвета на бойните знамена, Тържествения гергьовски парад и на 

извънредните предавания свързани с отразяване на Парламентарни избори`2013 

година, на предаването с работно заглавие „Избори 2013“. 

  2. Управителният съвет връща предложението за партньорство с медийни групи 

за предаването „Животът и други неща” и изисква същото да бъде съгласувано с 

Директора на дирекция „Публични комуникации” и Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”. Новото предложението да бъде мотивирано на база изготвена стратегия за 

популяризиране на предаванията в програмите на „БНТ1“, „БНТ2“ и сайта на БНТ в 

предложените радиостанции, вестници, списания и интернет сайтове. 

 3. Управителният съвет връща предложението за партньорство с медийни групи 

за филмовия пояс „Носталгия” и изисква същото да бъде съгласувано с Директора на 

дирекция „Публични комуникации” и Директора на дирекция „Програма БНТ1”. 

Новото предложението да бъде мотивирано на база изготвена стратегия за 

популяризиране на предаванията в програмите на „БНТ1“, „БНТ2“ и сайта на БНТ в 

предложените радиостанции, вестници, списания и интернет сайтове. 

 4. Управителният съвет връща предложението за партньорство с медийни групи 

за сериалите по БНТ и изисква същото да бъде съгласувано с Директора на дирекция 

„Публични комуникации” и Директора на дирекция „Програма БНТ1”. Новото 

предложението да бъде мотивирано на база изготвена стратегия за популяризиране на 

предаванията в програмите на „БНТ1“, „БНТ2“ и сайта на БНТ в предложените 

радиостанции, вестници, списания и интернет сайтове. 

 5. Управителният съвет връща предложението за партньорство с медийни групи 

за предаването „Лека нощ деца” и изисква същото да бъде съгласувано с Директора на 

дирекция „Публични комуникации” и Директора на дирекция „Програма БНТ1”. 

Новото предложението да бъде мотивирано на база изготвена стратегия за 

популяризиране на предаванията в програмите на „БНТ1“, „БНТ 2“ и сайта на БНТ в 

предложените радиостанции, вестници, списания и интернет сайтове. 

 6. Управителният съвет връща предложението за партньорство с медийни групи 

за предаването „Бързо, лесно, вкусно” и изисква същото да бъде съгласувано с 

Директора на дирекция „Публични комуникации” и Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”. Новото предложението да бъде мотивирано на база изготвена стратегия за 

популяризиране на предаванията в програмите на „БНТ1“, „БНТ2“ и сайта на БНТ в 

предложените радиостанции, вестници, списания и интернет сайтове. 

 7. Управителният съвет връща предложението за партньорство с медийни групи 

за предаването „Бразди” и изисква същото да бъде съгласувано с Директора на 

дирекция „Публични комуникации” и Директора на дирекция „Програма БНТ1”. 

Новото предложението да бъде мотивирано на база изготвена стратегия за 



популяризиране на предаванията в програмите на „БНТ1“, „БНТ2“ и сайта на БНТ в 

предложените радиостанции, вестници, списания и интернет сайтове. 

 8. Управителният съвет връща предложението за партньорство с медийни групи 

за филмовата програма на БНТ и изисква същото да бъде съгласувано с Директора на 

дирекция „Публични комуникации” и Директора на дирекция „Програма БНТ1”. 

Новото предложението да бъде мотивирано на база изготвена стратегия за 

популяризиране на предаванията в програмите на „БНТ1“, „БНТ2“ и сайта на БНТ в 

предложените радиостанции, вестници, списания и интернет сайтове. 

 9. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Сдружение 

„СЕДЕМ” на Пети Международен фестивал за късометражно кино „Филмини”. 

 10. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на Международния театрален фестивал  „Варненско лято”. 

 11. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на националната инициатива „Пазител на традициите” 

организирана от Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7 („А.Р.И.З-7”). 

 12. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на части от 

предаването „Рецепта за култура“, които да бъдат използвани за направа на клип за 

популяризиране на дейността на Столична библиотека. 

 13. Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на продуцентски права 

за използване на предаването „Студени следи” с учебна цел на служители на дружество 

„Сигнално охранителна техника” ЕООД. 

14. Решението по точката не е публично. 

15. Управителният съвет на основание Правилника за организацията на 

дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по 

възлагане на обществени поръчки и Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на HD технологично оборудване за нуждите на БНТ“ в 2 обособени 

позиции: позиция 1: „Доставка на 15 броя HD камкордерни комплекти” и позиция 2: 

„Доставка на 15 броя HD обективи” и утвърждава представеното техническо задание и 

проекта на документация за провеждане на обществената поръчка.  

 16. Управителният съвет ще разгледа графика за провеждане на процедури за 

обществени поръчки за доставка, услуги и строителство през 2013 година, след като 

бъде съобразен с предложението за закупуване на нови технически мощности. 

 17. Управителният съвет изисква към предоставената информация за 

сключените договори, реализираното рекламно време и приходите от продажба на 

реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и изпълнението на 

бюджета на дирекция „Търговска” през месец март 2013 година да бъдат посочени 

данни за същия период на предходната година. 

 18. Решението по точката не е публично. 

19. Управителният съвет одобрява промяна в текста на параграф 1 от 

Допълнителните разпоредби на Правилата за оценяване на трудовото изпълнение на 

служителите в БНТ. 

 20. Решението по точката не е публично. 

 21. Управителният съвет на основание чл.11, ал.2, т.1 от Правилника за 

дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор за доставка по проведена 

обществена поръчка по сключени рамкови споразумения за обособена позиция №6 

„Офис, компютърна техника и периферия” с фирма „Техно” ООД. 

 22. Управителният съвет дава съгласие за промяна в схемата за излъчване на 

турнира по конен спорт – прескачане на препятствия – Световна купа CSI2*-W – град 

Божурище. Благотворителния мач под егидата на Стилиян Петров - България /легенди/ 



- „Астън Вила” /ветерани/, който ще се проведе на 26.05.2013 година от 15:00 часа на 

стадион „Васил Левски” да бъде излъчван пряко в програма „БНТ1”. 

 23. Управителният съвет дава съгласие, БНТ да предостави безвъзмездно своите 

права върху филма „Хомо луденс“, като Theater der Zeit да уреди писмено с 

копродуцента „Чучков брадърс” ООД права за безвъзмездно предоставяне на този вид 

използване – тиражиране на филма, като безплатна притурка към книга. 

 24. Управителният съвет възлага на дирекция „Търговска” за проведе преговори 

с Продуцентска къща „НИКЕ – И” за излъчване на рекламен спот по повод премиерата 

на филма „Слънчево”. 

25. Управителният съвет дава съгласие за заснемане и излъчване на финалните 

срещи от женското първенство на България на 1 и 4 май 2013 година в град Русе и град 

Варна. 

26. Решението по точката не е публично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


