
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 56 

от заседание проведено на 29.10.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус 

Фирмус“ 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“, Главните координатори на Координационен 

център, 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 концерта 

Perfecly Frank - A Сentury of Sinatra на 14 ноември 2015 година в зала „България“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на децата 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“, Главните координатори на Координационен център, 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 юбилейния танцов спектакъл 

„Шевицата“ на 14 декември 2015 година в зала 1 на НДК. 

3. 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“, Главните координатори на Координационен център, 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 концерта „Musica sacra-profana” от 

фестивала „Изкуството на барока“ на 24 ноември 2015 година. 

   4. Управителният съвет обсъди предложение от Генералния директор на БТА и 

Председател на Асоциацията на българските медии по света и становище от и.д.Директора 

на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и 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 11-тата среща на българските медии, 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. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциация „Българска книга“ 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 Софийския международен 

литературен фестивал, който ще се проведе от 8 до 13 декември 2015 година. 

6. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на „НДК – 

Конгресен център София” и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ 

и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на есенното 

издание на „Салон на галериите“. 

 7. Управителният съвет обсъди писмо от Българска федерация по мотоциклетизъм, 

относно заснемане и излъчване на финалния кръг от Световния шампионат по мотокрос 

фристайл „Night of the jumps 2015" на 12.12.2015 година от зала „Арена Армеец“ в HD 



 

формат и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за 

предоставяне на телевизионно време за излъчване на рекламни форми в програмите на 

БНТ за провеждане на събитието. 

8. Във връзка с домакинството на БНТ на срещата на Изпълнителния комитет и 

Европейския борд на СИРКОМ Регионал от 4 до 6 ноември 2015 година и на 34-тата 

Годишна конференция на СИРКОМ през месец май 2016 година в град Пловдив и 

докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и 

програми”, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на споразумение между 

БНТ и Европейската асоциация на обществените телевизии на европейските региони – 

СИРКОМ Регионал за съвместно участие в цялостната реализация на събитията. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Ръководителя на направление „БНТ HD и с оглед програмната 

необходимост от обезпечаване на програма „БНТ HD“ с документални сериали и поредици 

с развлекателно-информационен характер дава съгласие за сключване на договор с 

„Балкан Вижън 21“ ЕООД. 

10. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 26.10.2015 година на Бартерната 

комисия на БНТ и на основание чл.10, т.1 от Общите условия за излъчване на реклама и 

спонсорство в програмите на БНТ дава съгласие за сключване на договор с непарични 

престации между БНТ и „Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД. 

 11. Във връзка с писмо от Директора на Международния филмов фестивал „София 

филм фест“ и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция на игралния филм 

„Емигранти“ – произведен през 2002 година, с времетраене 83,50 минути, копродукция с 

NAFTEX-Bulgaria holding и автори: сценарист Людмил Тодоров, режисьори Людмил 

Тодоров и Ивайло Христов, оператор Стефан Иванов, композитор Добрин Векилов-Дони, 

артисти в главна роля – Деян Донков, Валери Йорданов и Иван Радоев в Дома на киното за 

отбелязване на 100 години на българското кино. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да получи съгласието на копродуцента и носителите на авторски права за целите 

на прожекцията;  

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното 

произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от ДКАРЦ „Хил Клиник“ ЕАД и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

“Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Ръководителя на направление 

„Публични комуникации“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора 

на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на кампанията „Моември 

2015 – превенция на рака на простатата“. 

 13. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Кредо Бонум“ и предложение 

от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и одобрява сключване на нов договор за 

създаване и излъчване на 240 броя от съвместната продукция „Зелена светлина“. 

 14. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

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

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец септември 

2015 година. 

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

Директора на дирекция „Техника и технологии”, Управителният съвет на основание чл.7, 

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

Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и 



 

чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно 

договорени цени за нуждите на Българска национална телевизия и избор на координатор 

на балансираща група“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

 16. Решението по точката не е публично. 

 17. Решението по точката не е публично. 

18. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо Фамилия“ и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ 

Свят”, 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 с Фондация „XX-Триола-Квинтола“ 

за заснемане и излъчване на Образователен концерт класическа музика „Бетовен и Малкия 

Ото“. 

19. Управителният съвет обсъди предложение от музикална компания „ТК Мюзик“ 

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

Свят и региони“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главните 

координатори на Координационен център, 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 Благотворителен коледен концерт „Любими песни за любими хора“, с 

участието на Теди Кацарова и приятели.клуб. 

20. Във връзка с проведен конкурс и предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и 

телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

сключване на трудов договор с Маргарита Василева Бойчева на длъжност „началник на 

отдел”, отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“. 

 


