
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 40 

от заседание проведено на 30.08.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становище от 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”, 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 класически концерт „Бал в двореца“, който ще се проведе на 

09.09.2016 година в парк „Врана“.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становище от 

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

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”, 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 церемония по връчване на 

Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата на творци от 

София.  

3. Управителният съвет обсъди предложение от Областен управител на област 

Пловдив и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1”, 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”, 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 юбилеен концерт на Христо Кидиков, който ще се проведе на 13 септември 2016 година 

в Античен театър град Пловдив.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Генералния директор на БНР и 

становище 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”, и.д.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 готов филм от юбилейния концерт 

състоял се в Студио 1 на БНР по случай 25 години от създаване на вокална група 

„Радиодеца“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „София Симфоникс“ ЕООД и 

Classical Concerts Productions Ltd. и становище 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”, 

и.д.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 

заснет концерт на Найджъл Кенеди на сцената на Античен театър град Пловдив. 



 

6.  Във връзка с писмо от Министъра на икономиката и докладна записка от 

Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“, 

Управителният съвет одобрява проект на договор за предоставяне на програмно време за 

излъчване на клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 година.  

7. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, 

т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и 

безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 11 септември 2016 

година по програма „БНТ1”, според програмните възможности.  

8. Във връзка решение на УС, протокол №34/20.07.2016 година, т.6 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, съгласувана от Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“ и Ръководителя на направление „Чужди програми“ 

и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“,  Управителният съвет с 

оглед  невъзможността филма да бъде завършен и предоставен на БНТ за излъчване в 

предизборния период на изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България 

не дава съгласие за сключване на договор със „100% Distribution“ за лицензиране права за 

излъчване  на трети сезон на политическия трилър „В сянката на властта“.  

9. Във връзка решение на УС, протокол №36/28.07.2016 година, т.1 за избор на 

изпълнител за изготване на идеен проект за изработка на многофункционален декор за 

актуални и публичистични предавания на БНТ, които ще се реализират в Студио 3 на БНТ 

и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава 

съгласие да бъдат закупени срещу ефективно плащане необходимите допълнителни 

мебели. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Първа САГБАЛ „Света София“ и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

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

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на специална информационна и 

профилактична кампания по повод Световния месец за борба с рака на гърдата, който се 

провежда през месец октомври. 

 11. Управителният съвет обсъди предложение от Главна дирекция „Национална 

полиция“ при МВР и становище от и.д.Директор на дирекция „Информация“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“ и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно 

партньорство на националната кампания „Да пазим децата на пътя!“. 

12. Във връзка с писмо от генерал-майор Тодор Дочев – Началник на Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” и становище от Директора на дирекция „Правна” и 

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 дава съгласие за излъчване на 

клип за популяризиране на приема за цивилни лица в магистърските програми през 

учебната 2016-2017 година, 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. 

 13. Във връзка с писмо от Управителя на фирма „Пайнер“ ООД с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение 

от фонда на БНТ по време на организирани празници по повод честване на 69-та 

годишнина на град Димитровград и становище от  Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция на игралния филм „Опасен чар“ – произведен през 1984 година, с времетраене 



 

86,30 минути и носители на авторски права: режисьор Иван Андонов, сценарист Свобода 

Бъчварова, композитор Георги Генков и оператор Пламен Вагенщайн. Ползвателят на 

аудиовизуалните произведения следва да уреди предварително авторски и сродни на тях 

права за целите на прожекцията. 

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

“Търговска“ и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава промяна в 

Тарифата за продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на програма 

„БНТ1“ свързана с препозициониране на рубрики и предавания и Тарифа за рекламни 

форми в уебсайтовете на БНТ. 

 15. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

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

време, приходи от продажба на търговски съобщения, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец юли 2016 

година. 

16. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и 

управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл.73, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали” и утвърждава представеното техническо задание и 

проекта на документация за провеждане на процедурата.  

17. Във връзка с решение на Управителния съвет, протокол №27/14.06.2016 година, 

точка 9 и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният 

съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла 

на обществени поръчки в БНТ и чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от Закона за обществените 

поръчки дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Ъпгрейд и 

удължаване на лиценза на действащата в БНТ система за автоматизирано планиране и 

управление на излъчването на програмите“ и утвърждава представеното техническо 

задание и проекта на документация за провеждане на процедурата.  

 18. Във връзка с предложение на Генералния директор по повод кончината на 

Димитър Цонев – журналист и дългогодишен водещ на информационни и публицистични 

предавания на БНТ, Управителният съвет дава съгласие Апаратно- студиен комплекс 6, от 

30 август 2016 година да носи името на Димитър Цонев. Мотивите за приемане на 

решението са, че той е една от най-емблематичните личности на българската 

журналистика, допринесъл за развитието на обществената медия през годините. 

 

 

 


