
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 62 

от заседание проведено на 29.09.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет утвърждава програмна схема на „БНТ1“ за периода от 

06.10.2014 година до 31.12.2014 година. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“  и дава съгласие за сключване на анекси към договорите за закупуване на външни 

телевизионни предавания, създадени от независими продуценти при запазване на 

действащите условия по договорите за периода от 6 октомври 2014 година до влизане на 

лятната програмна схема на „БНТ1“ през месец юли 2015 година: 

 - Сключване на анекс към договор №К1-3-2-4967/08.06.2007 година с независимия 

продуцент „Арт старс“ ООД за закупуване на външната продукция „Шоуто на Канала”. 

- Сключване на анекс към договор №БНТ1-5-2-5162/15.09.2011 година с 

независимия продуцент „Миралор“ ЕООД за създаване на съвместната продукция „Денят 

отблизо с Мира Добрева”. 

- Сключване на анекс към договор №К1-7-2-4909/29.10.1999 година с независимия 

продуцент ПК „ВИП Медия” за закупуване на външната продукция „Умно село”. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от „Бранд Медия България“ 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 „Финансово-стопанска” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

церемонията по връчване на наградите „Кмет на годината“, която ще се проведе на 11 

ноември 2014 година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио 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 три концерта от програмата на „Музикална къща БНР“. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Столичен общински съвет и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 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 „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на XXXI Маратон на град София, който 

ще се проведе на 12 октомври 2014 година и медийно партньорство на инициативите 

свързани с издигане кандидатурата на София за Европейска столица на спорта през 2017 

година. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от „Вилекула“ ООД и становища от  

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директор на дирекция „Търговска” и дава 

съгласие за сключване на договор за предоставяне на права за излъчване на 52 броя кратки 

епизоди с времетраене от 8 до 10 минути на детския куклен сериал „Благуните” в 

рубриката Лека нощ деца“ по програма БНТ1”. 

7.  Управителният съвет обсъди с предложение от Съюз на слепите в България – 

Регионална съюзна организация град София и становище от и.д.Директора на дирекция 



 

„Търговска“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за медийно партньорство на благотворителен концерт 

по случай Международния ден на белия бастун на 12 октомври 2014 година, като 

средствата събрани по време на концерта ще бъдат дарени в помощ на хората пострадали 

от природни бедствия. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Художествения директор на 

Международния куклен фестивал „Златният делфин“ 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 „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на късометражен филм за фестивала, 

който ще се проведе от 1 до 7 октомври 2014 година в град Варна. 

 9. Управителният съвет обсъди писма от Сдружение „Международен фестивал на 

планинарския филм” и Община Банско и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за 

медийно партньорство на Международния фестивал на планинарския филм 

„Банскофилмфест 2014“, който ще се проведе в периода от 25 до 30 ноември 2014 година. 

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

„Търговска“ с предложение за промяна в утвърдения общ маркетингов бюджет на 

телевизионния сериал „На границата“ свързан с допълнителна външна реклама чрез 

билбордове и организиране на събитие за премиерата на филма и изисква предложението 

да бъде разгледано от Бюджетната комисия по филмопроизводство и Бартерната комисия 

на БНТ. 

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

приключила процедура за избор на изпълнител по рамкови споразумения след проведена 

обществена поръчка 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“, 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 дружество „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. 

12. Управителният съвет приема корекции в бюджета на БНТ за 2014 година във 

връзка с предоставени трансфери. 

13. Решението по точката не е публично. 

 14. Във връзка с предложение от Управителя на Творчески дом Пампорово за 

осигуряване на нормално изпълнение на дейностите по обслужване на клиенти в 

Творческия дом през зимния туристически сезон и становище от Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси”, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от 

Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в 

структурите и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в 

длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.10.2014 година. 

 


