
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 33 

от заседание проведено на 09.05.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №07/14.04.2014 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема представения общ бюджет и дяловото участие 

на БНТ в реализация на документалния филм „Навътре в камъка“ с времетраене 54 

минути, сценаристи Златимир Коларов, Валентина Фиданова-Коларова, режисьор 

Валентина Фиданова-Коларова, оператор Мартин Димитров, продуцент „МЛН“ ООД с 

представител Валентина Фиданова-Коларова.  

2. Управителният съвет обсъди №5 от 29.04.2014 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява представените проектобюджети за 

реализация на предаванията свързани с отразяване на кампанията за избор на членове на 

Европейския парламент.. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Националния дворец на културата – 

Конгресен център София и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.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 събития включени в рамките на 19-то издание на фестивала 

„Салон на изкуствата”, който ще се проведе от 11 май до 30 юни 2014 година в НДК. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Информация“ и възлага на Комисията за реализация на телевизионна продукция да 

разгледа предложението за промяна в параметрите на договора с Фондация „Кредо Бонум” 

и участието на двете страни при създаването на съвместната продукция „Зелена светлина - 

на фокус” за срок от една година, считано от 12.05.2014 година. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №08 от 29.04.2014 година на Бартерната 

комисия на БНТ и дава съгласие за сключване на договор между БНТ и „МАТИ ДИ“ 

ЕООД. 

6. Управителният съвет обсъди протокол №09 от 30.04.2014 година на Бартерната 

комисия на БНТ и дава съгласие за сключване на договор между БНТ и „Турал 

Мениджмънт“ ЕООД. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за интернет партньорство свързано с позициониране на 

рекламни банери на сайтовете на „Икономедия“ АД за популяризиране на нови 

предавания и проекти на БНТ срещу равностойно позициониране на рекламни банери на 

сайтовете на БНТ за популяризиране на инициативи и събития организирани от 

„Икономедия“ АД. 

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

„Търговска“ и не приема предложението за сключване на партньорство с „Медиа сейлс“ 

ООД. 

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

„Търговска“ и не приема предложението за сключване на партньорство с издателска група 

„СББ Медия“ АД. 

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

„Търговска“ и не приема предложението за сключване на партньорство с издателска група 

„Атика Медия България“ ООД. 



 

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

„Търговска“ и изисква становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за 

отпечатване на втори брой на списанието „Спорт & Digi“. 

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

„Търговска“ и изисква писмо за съгласие от БНР за сключване на договор за продажба на 

съвместен рекламен пакет за Световното първенство по футбол 2014 година в Бразилия. 

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директор на дирекция 

„Търговска и дава съгласие предоставеното телевизионно време на Българската федерация 

по гимнастика да бъде използвано до 30.06.2014 година. 

14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони” и одобрява представения проект на договор между БНТ и Столична 

община за реализация и излъчване на концерт с работно заглавие „Музиката на 24 май“ в 

залата на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ с участието на камерен 

оркестър „Софийски солисти“, „Ева квартет“, „Вили брас бенд“, фолклорния и класически 

хор на НМУ „Любомир Пипков“. 

 15. Управителният съвет обсъди писмо от Софийска опера и балет и становище от  

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права 

за използване на части от аудиовизуални произведения от фонда на БНТ, с общо 

времетраене от 112 минути, които да бъдат прожектирани по време на организиран гала-

концерт на 18 май 2014 година по повод тържествено честване на 100-годишнината от 

рождението на Борис Христов. 

 16. Решението по точката не е публично. 

 17. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договори за 

изпълнение по приключили обществени поръчки, както следва: 

- за поръчката  „Абонаментно поддържане на Интегрирана система за управление на 

човешките ресурси „Аладин“ с „Микрокомплекс Интернешънъл“ ООД. 

- за поръчката „Абонаментно поддържане на ПП „Конто 66“ с „Диуеър“ ЕООД. 

18. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за 

стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

площи и услуги за външна реклама, печат на винили, монтаж и демонтаж с насрещна 

престация“. 

19. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне права на 

Държавна агенция „Архиви“ за безплатна публична прожекция на кадри от 

информационни материали от фонда на БНТ. 


