
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 46 

от заседание проведено на 25.07.2013 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №17/04.07.2013 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема разходите за реализация на документалния филм 

„Любов и инженерство“ - международна копродукция, времетраене 80 минути, формат 

HDCAM/DigiBeta, сценарист и режисьор Томислав Христов, продуцент филмова 

компания „Мейкинг Мувис“ – Финландия, с копродуценти „Филмтаник“ – Германия и от 

българска страна филмова компания „Агитпроп“ ООД, регистрирана по ЗДДС. 

 2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фирма „Монте 

Мюзик“ ООД за излъчване на филм за фестивала „Банско Опера Фест“ с времетраене 53 

минути в програма „БНТ1” на 01.11.2013 година и повторение в програми „БНТ2“ и „БНТ 

Свят“ според програмните възможности. 

 3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със Столична 

община за заснемане и излъчване на церемония по връчване на Наградите на Столична 

община за ярки постижения в областта на културата на творци от София. 

 4. Управителният съвет дава принципно съгласие за копродуцентско участие на 

БНТ в реализацията на документалния филм „Животът е един безкраен Суинг“, чрез 

предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ. След предварителна проверка на обема 

архивен материал, който ще бъде селектиран от фонда на БНТ, Бюджетната комисия по 

филмопроизводство да определи размера на дяловото участие на БНТ в копродукцията на 

филма. 

 5. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Нов български 

университет на организирания проект „Нощ на учените“ под мотото „Значението на 

научните изследвания в триъгълника на Знанието“. 

 6. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „АП Ритейл I“ 

ЕООД (The Mall) на кампанията „Сподели книга за лятото“, която е свързана с 

насърчаване на четенето през летните месеци, като за период от три месеца посетителите в 

търговския център ще имат възможността в специално обособена и предварително 

заредена с 50 актуални заглавия „библиотека“ да оставят своя книга и да вземат друга, за 

да я прочетат. 

 7. Управителният съвет на основание чл.11, ал.1, т.14 от Правилника за дейността 

на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип за кампания насочена към превенция на 

трафика на хора с цел трудова експлоатация,, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ 

и във връзка с член 73, ал.1 при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря 

на посочените изисквания. 

8. Управителният съвет с оглед актуализиране на плановите показатели и 

привеждането им в съответствие с отчетените данни, приема мотивите за извършената 

корекция на бюджета на БНТ към 31.06.2013 година. 

  9. Управителният съвет не дава съгласие за сключване на договор с „Г.И.Д. 

Маркет“, тъй като предложението за организиране на рекламно присъствие на предаването 

„Бразди“ по случай 50-тата му годишнина не е подкрепено с маркетингова прогноза и 

мотиви. 

 10. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Търговска“ да внесе 

допълнителна информация за усвоеното рекламно време предоставено на продуцента ЕТ 

„Гладиос – Григор Толев“, съгласно сключени анекси към договор №РТЦ-10951/2007 

година за закупуване и излъчване на предаването „Време за готвене“. 



 

 11. Управителният съвет възлага на Генералния директор на БНТ да сформира 

работна група, която да изготви проект на инструкция за управление и контрол на 

дължимите вземания от контрагенти на БНТ.  

12. Управителният съвет отлага вземане на решение за провеждане на преговори с 

фирма IMG Media за придобиване на права за излъчване на Световното Гранд При по 

волейбол за жени, като изисква от Директора на дирекция „Търговска“ подробна 

информация за фирмите, с които са водени преговори за покриване на разходите за 

отразяване на състезанието. 

13. Решението по точката не е публично. 

14. Решението по точката не е публично. 

15. Управителният съвет изисква допълнителна информация от Директора на 

дирекция „Търговска“ по предложението за дигитално продуктово позициониране в 

сериалите продуцирани от БНТ. 

16. Управителният съвет изисква предложението за актуализиране на бланката 

„Становище по предложение за заснемане и излъчване на спортно събитие/извънредно 

телевизионно предаване“ да бъде съгласувано с директори на дирекции цитирани в 

проекта на бланката. 

 17. Управителният съвет изисква становище от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ за наемане на защитена оптична линия STM-1, по която ще се 

излъчва олимпийска програма на Зимните олимпийски игри – Сочи`2014. 

 18. Управителният съвет връща преписката за  заснемане и излъчване на Турнир на 

шампионките на женската тенис асоциация /Qatar Airways Tournament of Champions / в 

периода 29 октомври до 3 ноември 2013 година в зала „Арена Армеец” на продуцентски 

център „Спорт“, като изисква същата да се окомплектова с посочване на финансовите 

параметри по отношение на тв реализацията на турнира. След съгласуване с Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ същата да се внесе за утвърждаване в Управителен 

съвет. 

 19. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство в организираната 

изложба „Карикатурите на Борис Димовски и героите на Николай Хайтов“, която ще се 

състои в периода 20 август – 10 септември 2013 година в изложбената зала „Средец“ на 

Министерството на културата. 

20. Във връзка с предложение от UNICEF България, Управителният съвет на 

основание чл.11, ал.1, т.14 от Правилника за дейността на УС на БНТ, дава съгласие за 

безвъзмездно излъчване на клип за популяризиране на DMS номер 1021 за набиране на 

дарителски SMS за програма „Семейство за всяко дете“ и развитие на Център за майчино 

и детско здраве в област Шумен, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка 

с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените 

изисквания. 

 21. Управителният съвет на основание чл.11, ал.2, т.1 от Правилника за дейността 

на УС на БНТ утвърждава сключване на договор за изпълнение с фирма „Ню Тек” ЕООД 

по проведена обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка и 

поддръжка на Broadcast master лицензии за трите програми на БНТ – „БНТ1”, „БНТ2” и 

„БНТ Свят”. 

22. Управителният съвет на основание чл.11, ал.2, т.1 от Правилника за дейността 

на УС на БНТ утвърждава сключване на договор за изпълнение с фирма „НУРТС 

България“ АД  по проведена обществена поръчка чрез договаряне без обявление с 

предмет: „Услуги по пренос и сателитно разпространение на програма „БНТ Свят” за 

територията на Европа, Близкия изток и Северна Африка”. 

23. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 30.06.2013 година.  

24. Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад за извършения 

периодичен вътрешен преглед на дейността по вътрешен одит в дирекция „Вътрешен 



 

одит“ за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година и Плана за действие за 

изпълнение на дадените препоръки. 

 25. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията 

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, РТВЦ Русе - 

дирекция „БНТ Свят и региони“, считано от12 юли 2013 година: 

26. Решението по точката не е публично. 

27. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Директора на дирекция „Търговска“ и 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ по решение на УС, протокол № 38/12.06.2013 

година, т.25 за неизпълнение на взети решения на Управителният съвет на БНТ отразени в 

протоколи от №12/22.02.2013 година до №31/29.04.2013 година. 

 

 

 

 

 

 


