
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 44 

от заседание проведено на 26.08.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение на Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и одобрява програмна схема на „БНТ1“, считано от 07.09.2015 година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №04 от 12.08.2015 година на Бартерната 

комисия на БНТ за необходимостта от осигуряване на мебели за доодекоряване на 

продукционния период на формата „Ръкописът” и на основание чл.10, т.1 от Общите 

условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ и с оглед предмета 

на договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки, дава съгласие 

за сключване на договор за насрещни непарични престации между БНТ и „Гараж“ ЕООД. 

 3. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

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

време и приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на бюджета на 

дирекция „Търговска“ през месец юли 2015 година. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Началника на отдел „Маркетинг” и 

одобрява сключване на договори с непарична престация за партньорства чрез интернет, 

преса и радио за популяризиране на Детския песенен конкурс на Евровизия 2015 година. 

 5. Управителният съвет обсъди писмо от Българска национална филмотека и 

становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за многократна публична прожекция на аудио-визуални 

произведения от фонда на БНТ в кино Одеон по повод кончината на режисьорите 

Красимир Крумов – Грец и Иван Георгиев – Гец. 

 6. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на Националния 

дворец на културата и становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие да 

бъде удължен срока с три години за използване на части от аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ в проекта „Улицата“ на сценариста и режисьора Теди Москов. 

7. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ - Пловдив, молба от 

наемателя  ЕТ ”Слънчеви енергосистеми – БГ – Недялка Комнину” и становище от 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет с оглед актуалната фактическа 

обстановка, дава съгласие за продължаване на наемните отношения между БНТ и 

наемателя ЕТ ”Слънчеви енергосистеми – БГ – Недялка Комнину”. 

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми” и дава съгласие за промяна в своето 

решение като одобрява да бъде реализирано на едно издание на предаването 

„Референдум“ по проект „Парламентът на Европа”. 

 9. Управителният съвет обсъди доклад от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, относно приключила открита процедура за избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет „Вътрешно почистване на сградите предоставени за 

управление на БНТ, както следва: 1. Почистване на сгради в град София; 2. Почистване на 

сграда на РТВЦ в град Пловдив; 3. Почистване на сграда на РТВЦ в град Русе; .4. 

Почистване на сграда на РТВЦ в град Благоевград; Почистване на сграда на РТВЦ в град 

Варна“ и на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение със „Смарт Бизнес Къмпани“ 

ЕООД.  

10. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

становище от Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП”, 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 организиране на търг за отдаване под наем на 

автомивка и част от терен в НРТЦ. 

 11. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и становище от Началника на отдел “Управление на човешките 

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

оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция 

„Финансово-стопанска“, считано от 01.09.2015 година. 

 12. Управителният съвет обсъди предложение от Клуб по спортни танци „Бургас 

1975” и становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 ХХХ-то издание на Международен турнир по 

спортни танци „Купа Бургас”. 

13. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“ за излъчване на 30 секунден клип „WE LOVE TV“ 

разпространен от EBU, АСТ и EGTA по повод отбелязване на Световния ден на 

телевизията - 21 ноември и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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

Управителният съвет дава съгласие за присъединяване на БНТ към инициативата.  

 14. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия 

за периода от 01 февруари до 31 юли 2015 година и възлага на Генералния директор да 

внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

15. 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 учебната 2015-2016 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. 

 


