
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от заседание проведено на 22.07.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 15 юли 2015 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

документален филм с работно заглавие „55 години „По света и у нас“, проектобюджети и 

разпределение на средствата от Национален гаранционен фонд за предаването „Бразди“, 

проектобюджет за реализация на тържествения митинг-заря по случай 178 години от 

рождението на Васил Левски, проектобюджет за реализация на проект за популяризиране 

на дейността на Европейския парламент и допълване на бюджета на дирекция 

„Информация“ за третото тримесечие на 2015 година. 

2. Управителният съвет обсъди докладни записки от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, относно 

програмната необходимост от обезпечаване на програма „БНТ2“ с нови документални 

филмови поредици и дава съгласие за сключване на договор с PIAMONTE GROUP TV за 

закупуване на две документални поредици за излъчване по програма „БНТ2“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Аполония” и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главните 

координатори на Координационен център, Програмния директор, 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 Празници на изкуствата „Аполония 2015“, които 

ще се проведат от 28 август до 5 септември 2015 година в град Созопол. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Моцартови празници – 

Правец 04“ и Община Правец и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, Главните координатори на Координационен център, Програмния директор, 

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 Музикален фестивал 

„Моцартови празници – Правец 2015“, които ще се проведе от 13 до 16 август 2015 година 

в град Правец. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Есенен международен театрален 

фестивал „Сцена на кръстопът – Пловдив“ и становище от Директора от дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на 

споразумение за медийно партньорство със Сдружение „Интерарт фест Пловдив“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Председателя на църковното 

настоятелство на Храм ротонда „Св. Георги Победоносец“ и Председателя на УС на 

Фондация „15 века България“ и становище от Директора от дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство за популяризиране на кампания за реставрация и консервация на 

външните стени на храма. 

7. Във връзка с предложение от Българска професионална танцова асоциация за 

излъчване на клип за популяризиране на Международния фестивал на състезателните 



 

бални танци "SOFIA OPEN WDC_AL DANCE FESTIVAL", който ще се проведе на 24 и 25 

октомври 2015 година и становище от и.д.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 предоставяне на телевизионно 

време за излъчване на клип за популяризиране на международния фестивал на 

състезателните бални танци, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, 

ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените 

изисквания. 

8. Във връзка с предложение от Заместник-министъра на културата за излъчване на 

промоционален клип за провеждането на XI Национален събор на българското народно 

творчество, който ще се проведе в Копривщица и становище от и.д.Директор на дирекция 

„Търговска”, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ и с оглед обстоятелството, че събитието е в 

полза на общественополезна кауза, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране 

на XI Национален събор на българското народно творчество - Копривщица, 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. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Балчик и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Търговска и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство за 

популяризиране на фестивала „Дни на класиката в Балчик“. 

 10. Във връзка с предложение на Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“, Управителният съвет одобрява представената PR стратегия за 

популяризиране на „Детския песенен конкурс на Евровизия 2015“ с определени 

комуникационни цели и канали, целеви групи и описания на активностите, кампаниите и 

събитията. 

 11. Във връзка с предложение на и.д.Директора на дирекция „Търговска“, 

Управителният съвет одобрява представената Маркетинг стратегия за популяризиране на 

„Детски песенен конкурс на Евровизия 2015“ с определени комуникационни цели, етапи 

на комуникационния план, събитиен маркетинг, съпътстващи събития и комуникационни 

партньори.  

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

„Търговска“ с информация за отказ от страна на „Бюро Моко“ ЕООД за заплащане на 

предоставеното телевизионно време за излъчване на клип за популяризиране на концерта 

на Ал Бано и Ромина Пауър и приема всички дейности по предложеното медийно 

партньорство да бъдат прекратени. 

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ и дава съгласие за участие на БНТ в 

Международния телевизионен фестивал за музикални филми и програми „Златна Прага 

2015“ със следните документални филми:  

  „Гласът, който моли Бога за България“ – произведен през 2014 година, с 

времетраене 70 минути и автори: сценарист Петя Тетевенска и Невена Коралова, режисьор 

Росен Елезов и оператор Пламен Герасимов; 

 „Портрет на една примадона“ -  произведен през 2014 година, с времетраене 50 

минути и автори: сценарист Миглена Стойчева, режисьор Моника Якимова и оператор 

Недялко Данов. 

 14. Във връзка с писмо от Председателя на Управителния съвет на Български 

червен кръст за популяризиране на Международния фестивал на червенокръстките и 

здравни филми, който ще се проведе от 28 септември до 3 октомври 2015 година в град 

Варна и становище от  и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с 



 

оглед обстоятелството, че събитието е в полза на общественополезна кауза, дава съгласие 

за излъчване на 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.  

15.  Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет и в съответствие с чл.7, ал.1, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.06.2015 година.  

 16. Решението по точката не е публично. 

 17. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец юни 2015 

година. 

 18. Във връзка с предложение от ръководителя на РТВЦ Благоевград за 

реализиране на приходи от отдаване под наем на части от помещения в регионалния 

телевизионен център и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на 

помещения в блок „А“, блок „Г“ и авторемонтна  работилница, Управителният съвет на 

основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от 

Закона за държавната собственост и чл.13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост дава съгласие за провеждане на търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставен за 

управление на БНТ в РТВЦ Благоевград, ул.“Иван Михайлов“ №56. 

19.  Във връзка с предложение от Ръководителя на РТВЦ Пловдив за използване на 

части от сградния фонд на РТВЦ Пловдив и становище от Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ 

да внесе предложение за отдаване под наем на помещения в техническата сграда на РТВЦ 

Пловдив и ресторанта с покрита полезна площ от 195 кв.м. 

 20. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по 

обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на обществена фиксирана телефонна 

мрежа за предоставяне на гласова телефонна услуга“, Управителният съвет на основание 

чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава 

сключване на договор за изпълнение с „Българска телекомуникационна компания /БТК/“ 

ЕАД. 

 21. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по 

обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на 

ваучери за храна на служителите на БНТ“,  Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, 

т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на 

договор за изпълнение с „Томбоу България“ ООД. 

 22. Решението по точката не е публично. 


