
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 40 

от заседание проведено на 22.06.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и одобрява корекция на бюджета на БНТ към 31.07.2015 година. 

2.1. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 20.07.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец юни 2015 година на излъчените 

филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.  

2.2. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 20.07.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и приема бюджета за реализация документалния филм 

„Посока Сърбия“ с времетраене 27 минути, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„БНТ Свят и региони“. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №20 от 20.07.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет и копродуцентско участие на БНТ в 

реализацията на документалния филм „Една българка в Европа“ с времетраене 75 минути, 

сценарист Татяна Градинарова, режисьор Иван Ничев, продуцент „Синемаскоп-И.Ничев“ 

ЕООД. 

4. Решението по точката не е публично. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на анекс за удължаване срока на договора с 

„Реформа Адвъртайзинг“ АД до 31.08.2015 година за излъчване на рекламна кампания за 

насърчаване на вътрешния туризъм в Р. България  и оценка на ефективността на 

националния маркетинг, осъществена с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

развитие 2007-2013 година“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. 

 6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за 

проведени преговори с фирми за осигуряване на кетъринг, необходим за продукционния 

период на формата „Ръкописът“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор с „Шарона Холидейз“ ЕООД. 

7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за 

стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на Автомивка и 

прилежащ терен, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ в 

НРТЦ, бул.“Цариградско шосе“ №111, Управителният съвет изисква становище от 

Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“. 

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

и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури 

по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на доставчик за 

изработване на рекламни материали на Детски песенен конкурс Евровизия 2015 година“ в 

девет обособени позиции както следва: обособена позиция № 1: Доставка на памучни 

фланелки с къс ръкав, брандирани с логото на Детски песенен конкурс Евровизия 2015 г.; 

обособена  позиция № 2: Доставка на бележници, брандирани с логото на Детски песенен 

конкурс Евровизия 2015 г.; обособена позиция № 3: Доставка на чанти с прехлупващ 

капак, брандирани с логото на Детски песенен конкурс Евровизия 2015 г.; обособена 

позиция № 4: Доставка на детски ранници, брандирани с логото на Детски песенен 

конкурс Евровизия 2015 г.; обособена позиция № 5: Доставка на ленти за бадж с лого, 

брандирани с логото на Детски песенен конкурс Евровизия 2015 г.; обособена позиция № 



 

6: Доставка на магнит за хладилник, брандирани с логото на Детски песенен конкурс 

Евровизия 2015 г.; обособена позиция № 7: Доставка на USB памет, брандирани с логото 

на Детски песенен конкурс Евровизия 2015 г.; обособена позиция № 8: Доставка на 

химикалка с накрайник за touch screen, брандирани с логото на Детски песенен конкурс 

Евровизия 2015 г. и обособена позиция № 9: Доставка на керамични чаши, брандирани с 

логото на детски песенен конкурс Евровизия 2015 г.“ и утвърждава представения проект 

на документация за провеждане на обществената поръчка.  

9. Управителният съвет обсъди писмо от Община Смолян и становище от  

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

за безплатна публична прожекция на серийния игрален филм „На границата“, произведен 

през 2014 година с автори: сценарист Димитър Стоянович, режисьор Станимир Трифонов, 

оператор Цветан Недков, композитор Георги Стрезов и артисти в главна роля: Валентин 

Танев, Димо Алексиев, Мартин Димитров и Борис Луканов. 

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

приключила открита процедура за избор на изпълнители и сключване на договори по 

проведена обществена поръчка с предмет „Предоставяне под наем на многокамерна HD 

подвижна телевизионна станция за отразяване на спортни събития“ с четири обособени 

позиции както следва: обособена позиция №1: „Отразяване на футболни срещи от Лига 

Европа – 2015, етап групи“; обособена позиция №2: „Отразяване на Европейско 

първенство по бокс – София 2015“; обособена позиция №3: „Отразяване на Европейско 

първенство по волейбол за мъже    – първа, втора и трета фаза“,  №4: „Отразяване на 

Европейско първенство по волейбол за мъже, първа фаза“, 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 с „Интерактив Медиа Сървисиз“ ЕООД. 


