
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 59 

от заседание проведено на 16.10.2013 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №18/01.10.2013 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ за приемане на проектобюджети за 

реализация на предаванията „Добро утро с БНТ2“, „БНТ 2 на две години“, „България 

12:30“, „Комисии от парламента“ и проектобюджети за реализация на вътрешна 

телевизионна продукция на ПЦ „Новини“ и ПЦ „Актуални предавания“ в дирекция 

„Информация“, ПН „Култура и образование“ и ПН „Обществени и социални проекти“ в 

дирекция „Програма БНТ1“ за четвъртото тримесечие на 2013 година. 

2. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ срещу намалението на бюджетната рамка за четвърто 

тримесечие на 2013 година на ПН „Обществени и социални проекти“. 

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Ансамбъл 

„Чинари“ за заснемане и излъчване на юбилеен спектакъл „Болярите на танца”. 

4. Във връзка с предложение от „Национален дворец на културата – Конгресен 

център София” ЕАД за медийно партньорство на ХХVII издание на „Киномания” в 

периода от  14 до 28 ноември 2013 година, Управителният съвет възлага на дирекция 

„Търговска“ да предоговори стойността на исканото телевизионно време за излъчване на 

клипове „Киномания 2013”. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на документалния филм „Индия 

завинаги” в рамките на международния фестивал „Киномания 2013”.  

5. Управителният съвет връща предложението за медийно партньорство с 

Фондация за българската култура в чужбина на 4-то издание на международния фестивал 

за независимо американско кино „София Индипендънт филм фестивал“, като възлага на 

дирекция „Търговска“ да предоговори стойността на исканото телевизионно време за 

излъчване на клипове за популяризиране на фестивала. 

6. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Ивент Зона” 

ЕООД на предколедния концерт на Енио Мориконе, който ще се състои на 10 декември в 

зала „Арена Армеец”. 

7. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Би Ти Ел 

Рефреш” ООД на проекта „Майстори на фотографията”, който ще се проведе от 12 

декември до 19 декември 2013 година. 

8. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство на Български 

икономически форум’2013, който ще се състои на 14 и 15 ноември 2013 година. 

9. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Международен 

женски клуб на традиционния Коледен благотворителен базар, който ще се проведе на 1 

декември 2013 година в Интер Експо Център. 

10. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Дръмбой” 

ЕООД на концерта на колумбийската звезда Хуан Гарсия Херерос и неговия бенд, който 

ще се проведе на 11 ноември 2013 година в зала „България”. 

11. Управителният съвет приема мотивите на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и не дава съгласие за медийно 

партньорство и безвъзмездно предоставяне на телевизионно време за популяризиране на 

Балканския фестивал на ракията.  

12. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Национална 

пациентска организация в организираната съвместно с Министерство на здравеопазването 



 

Национална информационна кампания за превенция на грипа „Ваксинирай се! Време е!”, 

която ще се проведе от 8 октомври и ще продължи до края на месец ноември 2013 година. 

13. Управителният съвет дава съгласие за подкрепа на кампанията „Те ще променят 

твоето бъдеще, ако ти промениш тяхното” организирана от SOS Детски селища -  

България с цел набиране на средства за гарантиране правото на образование на децата в 

неравностойно положение. 

14. Управителният съвет дава съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на 

програмно време за излъчване на обръщението на Данаил Игнатов - Председател на Съюза 

на Евангелските съборни църкви на 31 октомври 2013 година по повод религиозния 

празник на вероизповеданието – Денят на Реформацията.  

 15. Управителният съвет приема предложението за организиране на музикален 

флашмоб, чрез който да бъдат поздравени зрителите на програма „БНТ2“ за отбелязване 

на втората годишнина от създаване на програмата, като в реализацията на идеята да 

участват възпитаници на СМУ „Любомир Пипков“. 

16. Управителният съвет приема представената Тарифа за продажба на „Гарантиран 

рейтинг на БНТ1” в сила от 01.11.2013 година. 

 17. Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и пакети за 

рекламодатели при излъчване на Световното първенство по футбол Бразилия 2014 година.  

 18. Управителният съвет утвърждава сключване на договор за изпълнение с 

„Томбоу България” ООД по приключила процедура за избор на изпълнител с предмет: 

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служители на 

БНТ”. 

 19. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с  FILM UA за 

закупуване на права за излъчване на филмов пакет. 

 20. Решението по точката не е публично. 

 21. Управителният съвет одобрява длъжностни характеристики за длъжността 

„изпълнителен продуцент“ в  дирекция „БНТ Свят и региони“. 

 22. Управителният съвет дава съгласие БНТ да участва в търг за придобиване на 

телевизионни права за излъчване на II-те Летни младежки олимпийски игри в Нанджинг, 

Китай през 2014 година. 

 23. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Агенция 

Булгарреклама“ ЕООД на дискусия и специализирани изложби за хранително-вкусовата 

промишленост и хотелиерството. 

24. Управителният съвет утвърждава Правилник  за дейността на Печатна база при 

Българската национална телевизия, в сила от 01.11.2013 година. 

 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, считано от 01.11.2013 

година. 

26. Управителният съвет одобрява предоставеното телевизионно време за 

излъчване на  клип за популяризиране на киноразпространение на игралния филм „Вяра, 

любов и уиски“ в периода от 21 октомври до 31 октомври 2013 година да е за сметка на 

предоставяне на права за излъчване на филма в проекта „Лятно кино с БНТ1“.  

27. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с УНИЦЕФ 

България на националната кампания за ползите от ранното развитие на децата и набиране 

на средства за откриване на Център за майчино и детско здраве. 

28. Управителният съвет приема за сведение докладните записки от Директора на 

дирекция „Публични комуникации“ в изпълнение на дадените препоръки №2 и №7 в 

одитния доклад за извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието на 

вътрешния контрол в дирекция „Публични комуникации“ за периода 01.07.2012 година до 

31.12.2012 година и изисква становище от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 

по препоръка №7 в одитния доклад касаеща „Предложение с конкретни мерки относно 



 

необходимостта от предоставяне на лицензирано работно място в отдел „Нови медии“ за 

работа с AVID системата“. 

29. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Професионален 

баскетболен клуб „Лукойл Академик“ за заснемане и излъчване на домакинските срещи на 

отбора в турнира за мъже „Юрокъп“. 

30. Решението по точката не е публично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


