
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 51 

от заседание проведено на 02.11.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „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”, 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 празничния новогодишен 

концерт „Духът на Европа“ по повод Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз, който ще се състои на 1 януари 2018 година в зала 1 на НДК.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Мюзик Къмпани“ ЕООД 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”, 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 юбилеен концерт „Орлин Горанов на 60 – Златните дуети на 

България“, който ще се проведе на 21 ноември 2017 година в зала 1 на НДК. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Мюзик Къмпани“ ЕООД 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”, 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 юбилеен концерт на Росица Кирилова „35 години на сцената“, 

който ще се проведе на 7 ноември 2017 година в зала 1 на НДК. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ за медийно партньорство на организирания от фонд „Валя 

Крушкина“ журналистически конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората“ и 

становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Търговска” 

и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за партньорство на конкурса. 

 5. Във връзка с писмо от Сдружение „Българска федерация Кану-каяк“ с молба за 

удължаване срока на предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни форми 

и становище от Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет дава съгласие 

за промяна в решение на УС, протокол №13/22.03.2017 година, т.1, като одобрява срока за 

използване на рекламното време да бъде удължен до 15.11.2017 година. 

6. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на ветераните от българската 

гражданска авиация с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на 

аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирано тържество, 

посветено на Асен Йорданов - основател на българското самолетостроене и становище от 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на 

правата за публична прожекция с некомерсиална цел на документалния филм „Към 



 

небето“ от рубриката „Българският полет“, произведен през 2005 година с времетраене 

26,46 минути и автори: сценаристи – Иван Трайков и Митре Стаменов, режисьор – Иван 

Трайков, оператор – Ваньо Георгиев и композитор – Александър Нушев. 

Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски права на филмите за целите на 

публичната прожекция; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на филмите, съгласно Правилника 

за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ. 

7. Във връзка с писма от Председателя на УС на Българската федерация по 

волейбол с молба за предоставяне на видеоматериали от заснети от БНТ волейболни 

събития, които ще бъдат използвани за изработка на имиджов клип за презентация на 

домакинството на Република България на Световното първенство по волейбол за мъже 

през 2018 година и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет с 

оглед, че БФВ е организатор и притежател на правата на волейболните събития, от които 

се искат кадри, дава съгласие за предоставяне на видеоматериали, които да бъдат 

използвани с нетърговска цел в създаването на имиджов клип за домакинството на град 

Варна, град Русе и град София на Световното първенство по волейбол за мъже през 2018 

година.  

8. Във връзка с решение на УС, протокол №39/08.09.2017 година, т.10 и получено 

второ писмо от Директора на музей „Васил Левски“, град Карлово с молба за предоставяне 

на права за безплатна публична прожекция на допълнителни аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ по време на отбелязване на 180-годишнината от рождението на Апостола 

на свободата Васил Левски в град Карлово и становище от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие 

за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция с некомерсиална цел в 

залите на музея на още три аудио-визуални произведения, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от 

ЗАПСП. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва да заплати техническите 

разходи по презаписа на аудио-визуалните произведения на DVD носители, съгласно 

Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от 

телевизионния архив на БНТ. 

9. Във връзка с писмо от Министерство на външните работи с информация за 

постъпила молба от кабелна телевизия „Инфо Кодал“ в Босилеград за съдействие и 

предоставяне на филми и предавания от фонда на БНТ и докладни записки от 

Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“, Директора 

на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на права за 

едно излъчване и едно повторение в рамките на 24 часа и за срок от една година по 

кабелна телевизия „Инфо Кодал“ в Босилеград на аудио-визуални произведения, 

продуцирани от БНТ. 

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

дейност, проекти и програми“ за подписване на декларация за присъединяване на БНТ към 

инициативата Silk Road International Satelite TV Allianse на Shaanxi TV, Китай която е в 

рамките на китайския проект "Един пояс, един път", Управителният съвет възлага на 

Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“ да 

консултира предложението с Министерство на външните работи. След получаване на 

отговор, Управителният съвет ще вземе информирано решение. 

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

дейност, проекти и програми“ за извършване на peer-to-peer анализ на цялостната дейност 

на БНТ, чрез сформиран от EBU екип от експерти, Управителният съвет одобрява да 

стартира процеса на peer-to-peer анализ на дейността на БНТ. 

 12. Решението по точката не е публично. 



 

 13. Управителният съвет обсъди протокол №06 от 25.10.2017 година на Съвета за 

технологично развитие с приложени техническите задания и одобрява да бъдат стартирани 

три обществени поръчки. 

14. Във връзка с решение на УС, протокол №43/03.10.2017 година, т.13 и 

предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за стартиране на открита 

процедура за доставка на телекомуникационни услуги, Управителният съвет на основание 

чл.7, ал.7, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от 

Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени 

поръчки в БНТ и чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на обществена мобилна 

телефонна услуга и мобилен интернет”, като утвърждава представеното техническо 

задание и проекта на документация.  

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

приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по 

обществена поръчка с предмет „Доставка на дисплеи за изграждане на видеостена за АСК 

1“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.7, т.1 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с „Динакорд - 

България“ ЕООД. 

 16. Във връзка с изпълнение на дадени препоръки в окончателния доклад №ОАУ 

03/2017 година за извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието на 

вътрешния контрол в производствен център „Реализация – Програма“ към дирекция „ТВ 

Производство“ в БНТ за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от ЗРТ и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява длъжностни 

характеристики за длъжността „отговорен режисьор на видеосмесителен пулт“, за 

длъжността „отговорен звукорежисьор“, за длъжността „отговорен организатор 

производство“ и за длъжността „отговорен видеомонтажист“. 

17. Управителният съвет обсъди предложение от „Луксуриа Еуропае“ 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”, Директора на дирекция „ТВ 

производство”, 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 „Арсенале соноро трио“, включен в рамките на 

фестивала „Изкуството на барока“. 

 


