
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 57 

от заседание проведено на 02.11.2015 година 
 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №29/23.10.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и докладна записка от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1” и приема предварителен общ бюджет за реализация на телевизионния игрален 

сериал „Под прикритие“ – пети сезон, 12 серии по 54 минути с продуцент БНТ и 

изпълнителен продуцент „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД с управител Николай Киров. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по волейбол 

и докладна записка от  Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и и.д.Директора на 

дирекция „Информация“, съгласувана от Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“ и дава съгласие за сключване на договори за придобиване на права за 

излъчване на срещите от груповата фаза и финалния турнир от Световната лига по 

волейбол – 1-ва група мъже 2016 година,  Grand Prix 2016 (жени) и  Европейското 

първенство по волейбол за младежи до 20 години. 

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“, 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 концерт „Вечните песни на България“ с 

участието на Маргарита Хранова и приятели. 

4. Управителният съвет обсъди предложение за заснемане и излъчване на Юбилеен 

концерт на Илия Ангелов 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. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска снукър федерация и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1”, 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 демонстративен мач между Рони 

О`Съливан /Великобритания/ и Джими Уайт /Великобритания/ на 20 ноември 2015 година. 

6. Управителният съвет обсъди писмо от „Райфайзенбанк България“ ЕАД и 

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

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

„БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно 

партньорство за популяризиране на благотворителната кампания „Избери, за да 

помогнеш“.  

7. Управителният съвет обсъди предложение от НКФ „Каритас България“ 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 националната кампания 

„Близостта е в общуването“ и DMS CARITAS на номер 17 777 за набиране на дарителски 

SMS в подкрепа на болни и самотни хора, 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 обсъди писмо от Изпълнителния директор на „НДК – 

Конгресен център София” с молба за предоставяне на права за използване на кадри с 

писателя Борис Христов с цел включването им във видео визитка по време на церемонията 

за връчване на наградите „Перото“ на 6 ноември 2015 година и становище от  Директора 

на дирекция „Правна” и дава съгласие за предоставяне на правата за използване и 

публична прожекция на кадри от предаването „Как ще живея с тоя скитник – сърцето?“, 

произведено през 1981 година с автори: сценарист и режисьор Велко Йорданов и оператор 

Станислав Станчев. 

 Ползвателят на кадрите от телевизионното предаване следва: 

- да уреди предварително отношенията с носителите на авторски права на аудио-

визуалното произведение за целите на използване на частите, съгласно чл.67 от ЗАПСП; 

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на кадрите, съгласно 

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

телевизионния архив на БНТ. 

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

приключила открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: 

„Двукратно увеличение на обема на наличния основния масив Avid ISIS 7000 чрез 

добавяне на два броя шасита Avid ISIS 7500 и услуги по извършване на ъпгрейда”, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор за изпълнение с „Булкомп“ 

ООД. 

10. Управителният съвет обсъди с предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ за необходимост от доставка на дисплеи, които да са част от декорите в 

студийните комплекси, 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 дисплеи за изграждане на видеостени” и утвърждава представеното 

техническо задание и проекта на документация за провеждане на обществената поръчка.  

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” със справка за изразходваните и отчетени средства по утвърдения бюджет за 

реализация на формата „Ръкописът“, Управителният съвет възлага на Главния продуцент 

на ПЦ „Външни телевизионна продукция“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да 

предоставят в Комисията за реализация на телевизионна продукция мотивирано 

становище и предложение за промяна в утвърдения общ бюджет. 

12. Управителният съвет с оглед приетата програмна схема на „БНТ1“ от 7 

септември 2015 година и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за 

организацията и дейността на УС утвърждава Тарифа за продажба на „гарантиран 

рейтинг“ на „БНТ1“. 


