
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 42 

от заседание проведено на 12.08.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет връща предложената програмна схема, като изисква от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1” да предостави допълнително справка на сериали 

и игрални филми, с които разполага БНТ, подробна информация за новите предавания и 

съпътстващите предавания за Детския песенен конкурс Евровизия 2015. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и предложение от и.д. Директора на дирекция „Търговска“ и дава 

съгласие за сключване на договор с „Лаура кетеринг“ ЕООД за осигуряване на кетъринг за 

реализаторския екип  на формата „Ръкописът“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Програмния директор и 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” за стартиране на музикално-развлекателно 

предаване с работно заглавие „БГ Лайв” по програма „БНТ HD” и на основание Правилата 

за включване в програмите на БНТ на предавания, създадени от независими български 

продуцент и дава принципно съгласие за откриване на процедура на договаряне за 

придобиване на права за готов продукт.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от „С.В.-РСА България“ ООД и 

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

„Информация“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Ръководителя на 

направление „БНТ HD“, 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 

Националната волейболна лига – Бачково изворна вода и Купа на България /мъже и жени/ 

за сезон 2015 – 2016 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Асарел България 

Оупън” и становище и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Ръководителя 

на направление „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD“ , 

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 Международен турнир по тенис на маса „Арена Асарел” за мъже, жени, младежи и 

девойки до 21 годишна възраст, който ще се проведе от 19 до 23 август 2015 година в град 

Панагюрище. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация на силовите 

атлети и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Главния 

координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD“, Програмния директор и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за 

излъчване по безжичен път на 10 броя готови аудио-визуални произведения от 

състезанията „Стронгмен България – Силните срещу дрогата”. 

 7. 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“, 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 церемония по връчване на Наградите на Столична община за 

ярки постижения в областта на културата на творци от София. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Идентичност за 

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

дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, и.д. 

Директора на дирекция „Търговска” и Началника на отдел „Маркетинг” и дава съгласие за 

сключване на споразумение за медийно партньорство на форума „Кариера в България. 

Защо не?”, който ще се проведе на 10 септември 2015 година в Интер Експо Център 

София. 

 9. Управителният съвет обсъди предложение от Софийска градска художествена 

галерия и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

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

споразумение за медийно партньорство на представителна изложба „Кристо и Жан Клод – 

графики и обекти”, която ще се състои на 11 септември 2015 година по повод 80 

годишнината на Христо Явашев – Кристо. 

 10. Във връзка с писмо от г-н Тошко Гяуров – директор на Фестивален и конгресен 

център Варна и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на филмите „Бай 

Ганьо тръгва по Европа” и „Опасен чар”, както и кадри от филмите Адаптация” и „Васко 

да Гама от село Рупча”, които да бъдат прожектирани в рамките на ХХІІІ Международен 

филмов фестивал „Любовта е лудост” и по време на тържествения концерт посветен на 

100-годишнината на българското кино. 

11. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” за 

одобрение на програмни схеми на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, съгласувани с 

Програмния директор, Управителният съвет одобрява програмната схема на „БНТ Свят”, 

считано от 14 септември 2015 година и програмна схема на „БНТ2” до 01.11.2015 година. 

С оглед необходимостта от промяна на индивидуалната лицензия за програма „БНТ2” в 

частта относно програмния профил от политематичен в информационен, Управителният 

съвет възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, съгласувано с Програмния 

директор и и.д.Директора на дирекция „Информация” да изготви необходимите документи 

за промяна на лицензията. 

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

„Търговска” и утвърждава цени за 30 секундни рекламени клипа за футболни срещи от 

Лига Европа сезон 2015/2016 за излъчване по програма „БНТ1” и програма „БНТ HD”. 

 13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми” и на основание чл.7, ал.2, т.2 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект 

на договор между БНТ и Министерство на труда и социалната политика за предоставяне 

на програмно време за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси". 

 14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за 

провеждане на открита процедура за наемане на HD подвижна телевизионна станция за 

отразяване на спортни събития предвидени за излъчване в програмите на БНТ, 

Управителният съвет с оглед обезпечаване на производствения процес и на основание 

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: „Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция за 



 

отразяване на футболни срещи етап квалификации UEFA 2014-2016“, като утвърждава 

представеното техническо задание и проекта на документация.  

 15. Във връзка с предложение от Директора на дирекция “Техника и технологии“ и 

становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, Управителният 

съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ 

одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и 

технологии“, считано от 01.09.2015 година. 


