
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 52 

от заседание проведено на 01.08.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по 

баскетбол и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на 

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

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна”, Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на домакинските срещи на националния отбор за мъже от европейските 

квалификации за „Евробаскет - 2015”.  

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Аполония” и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, 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 Празници 

на изкуствата „Аполония 2014“, които ще се проведат от 28 август до 6 септември 2014 

година в град Созопол. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Информация” и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за 

одобряване на програмна концепция и заявки за наемане на офис и off-tube в 

Международния телевизионен център при отразяване на Летните олимпийски игри в Рио 

де Жанейро, Бразилия 2016 година и  взе следните решения: 

3.1. Възлага на Директора на дирекция „Техника и технологии“ да изготви справка 

за необходимите технически мощности за използване в олимпийското студио на БНТ в 

Рио де Жанейро през 2016 година. 

3.2. Изисква от и.д.Директора на дирекция „Информация“ съвместно с Директора 

на дирекция „Финансово-стопанска“  да изготви анализ на бюджета необходим за 

излъчване на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Информация” и дава съгласие за пряко излъчване в програма „БНТ HD“ на състезания от 

Световното първенство по гребане 2014 година, което ще се проведе в Амстердам от 24 до 

31 август 2014 година, както следва: 

- 29.08.2014 година от 17:00 до 18:55 часа  - финали 

- 30.08.2014 година от 14:30 до 16:10 часа  - финали 

- 31.08.2014 година от 14:00 до 15:40 часа  - финали 

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“, и.д.Директора на дирекция „Търговска”  и и.д.Директора на 

дирекция „Информация“ съгласувана с Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дава съгласие за сключване на договор с 

Евровизия за придобиване на телевизионни права за територията на България, 

включително и правото на излъчване чрез интернет и мобилни платформи на състезания 

от международния ски календар. 

6. Управителният съвет обсъди представения протокол от заседание на Комисията 

за оценка на телевизионни филми проведено на 25.07.2014 година и в съответствие с чл.39, 

ал.1 от Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на 

български телевизионни филми в БНТ дава съгласие за „окончателно приемане” на 



 

телевизионния сериал „Под прикритие“ – четвърти сезон – 12 епизода по 54 минути с 

изпълнителен продуцент и копродуцент „Камера“ ООД и определя „първа категория” на 

филма като художествен продукт. 

7.  Във връзка с решение на УС, протокол №51/30.07.2014 година, т.5 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана с Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия“ за утвърждаване на тарифа за интернет реклама на сайта 

на БНТ „Гледай на живо“ на уеб адрес tv.bnt.bg, Управителният съвет възлага на 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да внесе анализ на реализираните продажби на 

рекламни форми в сайтовете на БНТ по време на Световното първенство по футбол през 

2014 година съпоставени с продажбите през 2010 година.  

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

„Търговска“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“  и дава съгласие 

официалното лого на гражданската инициатива „25 години свободна България“ да бъде 

позиционирано в авторекламните анонси за предаванията, които са специално свързани с 

кампанията, след представяне на списък от Делегирания продуцент на „Специални 

проекти“, дирекция „Програма БНТ1“, координиращ участието на БНТ в кампанията, 

както да бъде поставен банер с размери 300 на 250 px  в страницата с обща информация за 

сезона на проекта „Лятно кино с БНТ1“. 

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

„Търговска“ и дава съгласие да бъде удължен срока до 30.09.2014 година на сключените 

договори с „Атика Медия България“ ООД за партньорство с равностойна размяна на 

комуникационни активности. 

10. Решението по точката не е публична. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от „Медиамикс Груп” ООД за 

партньорство на фестивала „Златна корона”, който да се проведе през месец октомври в 

град Пловдив и докладна записка от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“ и одобрява Българската национална телевизия да подкрепи 

провеждането на фестивала „Златна корона“ в град Пловдив през месец октомври 2014 

година, като наградата за документално кино и цялостен принос в новия фестивал да носят 

името „Златна ракла“, което се явява продължение на създадения от БНТ Международен 

телевизионен фестивал „Златната ракла“. 

12. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 30.07.2014 година на Бартерната 

комисия на БНТ и дава съгласие за сключване на договори с насрещни престации за 

осигуряване на нощувки за екипа ангажиран в проекта  „Лятно кино с БНТ1“ – втори тур, 

който ще се проведе от 16 август до 1 септември 2014 година и за осигуряване на нощувки 

за екипа отразяващ ХVІІ Международен джаз фестивал „Банско`2014“, който ще се 

проведе от 08 август до 13 август 2014 година. 

 

 


