
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 43 

от заседание проведено на 20.09.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Хилда Казасян и Национален 

дворец на културата – Конгресен център София ЕАД 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 „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 концерт в памет на Вили Казасян, който ще се проведе на 08.12.2016 година 

в зала 1 на НДК. 

2. 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 концерт под надслов "Обичам Шостакович", който ще се 

състои на 25.09.2016 година в зала „България“ по повод честванията на 110 години от 

рождението на композитора Дмитрий Шостакович.  

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Баскетболен клуб „Рилски 

спортист“ - Самоков и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 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 „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 домакинските срещи на отбора в европейския клубен турнир – 

Шампионска лига/„ФИБА Купа Европа“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Професионален баскетболен клуб 

„Лукойл Академик“ ЕАД и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 

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 „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 домакинските срещи на 

отбора в европейския клубен турнир – Шампионска лига/„ФИБА Купа Европа“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Театрално-музикален продуцентски 

център Варна и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

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

и.д.Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ 

и дава съгласие за медийно партньорство на мюзикъла „Граф Монте Кристо“, който ще се 

състои на 17.10.2016 година в зала 1 на НДК. 



 

6.  Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Глобални библиотеки“ 

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

Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация” , и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 

на проекта „Пътят към библиотеката“.  

7. Управителният съвет обсъди предложение от Варненски свободен университет 

"Черноризец храбър" 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 национално 

състезание за ученици и студенти в областта на информатиката и информационните 

технологии „QUERYADA 2016“, което ще се състои в периода от 29 септември до 23 

октомври 2016 година.  

8. Управителният съвет обсъди предложение от Варненски свободен университет 

"Черноризец храбър" и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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

Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и 

дава съгласие за медийно партньорство на Дискусионен клуб в платформата Smart Future. 

9. Във връзка с предложение от Българска федерация по тенис за медийно 

партньорство на кампанията по спазване на правилата, етиката и морала в спорта под 

наслов „Тенисът – честна игра 2“ 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 излъчване на 

клип за популяризиране на кампанията, 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. 

10. Във връзка с писмо от „БАЛПЕКС” ЕООД за промяна в датата на провеждане 

на официалната церемония по награждаването във второто издание на инициативата 

„Награди за принос в развитието на инфраструктурата на България 2016 – 2017 година“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава 

съгласие за промяна в решение на УС, протокол № 38/17.08.2016 година, т.4, както следва: 

 БНТ да заснемане събитието на 28 февруари 2017 година в София Инвент 

Център, Парадайз Център София и да създаде 1 брой телевизионно предаване с 

времетраене до 60 минути. 

 Дата на първо излъчване на предаването на 04 или 05 март 2017 година в 

часовия пояс 13:00 – 16:00 часа по програма „БНТ1” и повторение по програма „БНТ 

Свят” според програмните възможности след излъчване по „БНТ1”. 

Останалите условия по решението на Управителния съвет и сключения договор 

остават без промяна. 

11. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „БНТ HD“ с 

предложение за подновяване на договор с „Formula E Rights B.V” за закупуване на 

телевизионни права за излъчване на стартовете от автомобилен шампионат „Формула Е“ 

на FIA, сезон 2016-2017 година и писмо от „Рено Нисан България“ ЕАД, Управителният 

съвет връща предложението и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да внесе 

за разглеждане предложени и договорени параметри за сключване на договор за 

рекламодател с „Рено Нисан България“ ЕАД.  

12. Във връзка с изтичане срока на договор №9-9486/19.09.2013 година с фирма 

„Първа обединена дистрибуторска компания“ ЕООД и докладна записка от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска” с предложение за стартиране на процедура за 

провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот за монтиране на 

автомати за продажба на топли напитки, разположени на партер, втори и трети етаж и 

един брой комбиниран автомат за продажба на студени напитки и пакетирани изделия, 

разположен на третия етаж на техническата сграда на БНТ, 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 дава съгласие за провеждане на търг за отдаване под 

наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за 

управление на БНТ. 

13. Решението по точката не е публично. 

 

 


