
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 37 

от заседание проведено на 06.06.2013 година 

 

1. Управителният съвет одобрява принципно промяна в лятната програмна схема 

на програма „БНТ1” за позициониране  8 броя предавания „Вкусна ваканция”, като 

възлага на Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ да обсъди програмната 

позиция на предаването „Вкусна ваканция“, във връзка с излъчвания в петък 

парламентарен контрол в програма „БНТ1“. Одобрява финансовото обезпечаване за 

закупуване на 8 броя предавания „Вкусна ваканция” да са за сметка на направени 

икономии от Продуцентски център „Външна продукция”. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №11/22.05.2013 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция на БНТ. Приема предложението на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява цена за закупуване на 

1 брой на външната продукция „Вкусна ваканция“. Приема предложението на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция, относно разпределение на 

спонсорски постъпления за предаването „Денят отблизо с Мария”. 

3. Управителният съвет възлага на Бюджетната комисия по филмопроизводство 

да обсъди представените от изпълнителния продуцент „Спотлайт“ ООД обосновки за 

извършените допълнителни разходи, възникнали по независещи от него обстоятелства 

за реализация на игралния сериал „Четвърта власт“. 

 4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи за реализиране на рекламната кампания на 

сериала„Четвърта власт“. Възлага на Директора на дирекция „Търговска“ 

необходимите рекламни материали за промотиране на телевизионния игрален сериал 

„Четвърта власт“ да бъдат отпечатани в Печатната база на БНТ. 

 5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 

федерация по баскетбол за заснемане и излъчване на квалификациите по баскетбол 

„Евро 2015”. 

 6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи, които да реализират рекламни кампании за предаването 

„Животът и други неща”. 

 7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи, които да реализират рекламни кампании за филмите в 

пояса „Носталгия”. 

 8. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи, които да реализират рекламни кампании за излъчваните 

сериали по БНТ. 

 9. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи, които да реализират рекламни кампании за излъчване 

на предаването „Лека нощ деца”. 

 10. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи, които да реализират рекламни кампании за предаването 

„Бързо, лесно, вкусно”. 

 11. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи, които да реализират рекламни кампании за предаването 

„Бразди”. 



 12. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори за медийно 

партньорство с медийни групи, които да реализират рекламни кампании за излъчваните 

филми по БНТ. 

 13. Управителният съвет одобрява наемането на защитена оптична линия STM-

1, по която ще се излъчва олимпийската програма на БНТ от Сочи до Франкфурт. 

Възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция 

„Техника и технологии“ да се изготви необходимата документация за провеждане на 

обществена поръчка за избор на доставчик за същия вид оптична линия STM-1 за 

трасето от Франкфурт до София с включени крайни устройства в Сочи и София. 

 14. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с 

„Народно читалище Борба 1896” за медийно партньорство на шестото издание на 

Международния северен фестивал на аматьорските театри „Звезден прах”. 

 15. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Фондация 

„Български център за нестопанско право” на третото издание на проекта „Ефективни 

подходи към устойчивостта на НПО”. 

 16. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Арт Виза 

България“ЕООД на пленер за изкуство на Балканите „Изкуство без граници”. 

 17. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с 

Фондация „Формат СФФ” за медийно партньорство на Международния фестивал за 

късометражно кино „В двореца”. 

 18. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с 

неправителствената организация „Лига на умерените” в кампанията „Не изхвърляй 

живота си на боклука”. 

 19. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за 

публична прожекция на Народно читалище „Напредък 1896” на аудиовизуални 

произведения от фонда на БНТ по повод организиран тържествен концерт на 16 юни 

2013 година за честване на 60 години от създаването на Фолклорен ансамбъл „Сидер 

войвода”. 

 20. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за 

публична прожекция на сдружение „Академичен хор Ангел Манолов” на 

аудиовизуални произведения от фонда на БНТ във връзка с отбелязване на 80-

годишнината от основаването на хора и 100-годишнината от рождението на основателя 

му Ангел Манолов. 

 21. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Сдружение 

с нестопанска цел „Арлекин” на Фестивала за детско медийно творчество „Арлекин” в 

град Варна. 

22. Управителният съвет връща предоставения проект на типов договор за 

реклама в интернет страницата на БНТ www.bnt.bg, като изисква същият да е 

максимално подробен по отношение на фирмите, сроковете и начина за плащане и 

неустойките дължащи се при неизпълнение на договорните отношения. 

23. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Правна“ да внесе 

становище по предложението за предоставяне на контекстна реклама чрез текстова 

връзка, част от съдържанието на сайта (In-text ad), като бонус при договаряне на 

материално подпомагане с награди за предавания на БНТ на състезателен принцип. 

24. Решението по точката не е публично. 

25. Управителният съвет на основание чл.11, ал.6, т.5 от Правилника за 

дейността на Управителният съвет на БНТ  и във връзка с решение на УС, протокол № 

08/09.02.2012 г., т.21, приема за сведение предоставената справка от Началника на 

отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени служители по 

трудови правоотношения за периода от 01.05.2013 година до 31.05.2013 година. 

http://www.bnt.bg/


26. 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, 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”. 

27. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.11, ал.1 т.8 от 

Правилника за дейността на УС, утвърждава Тарифа за обработка на филми в БНТ. 

28. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и становище от Директора на дирекция 

„Търговска“ за проведен повторен мониторинг за продуктово позициониране в трети 

сезон на телевизионния сериал „Под прикритие“ и възлага на цитираните директори да 

предприемат действия по компетентност за финансово приключване. 

29. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „ОТ-ДО 

Консулт“ на проекта „Фестивали за изкуство в публичното пространство Sofia 

Contemporary и фестивал на открито в Западен парк“. 

30. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Издателска 

къща „Хермес“ на фестивала „Пловдив чете“. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


