
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 70 

от заседание проведено на 05.12.2013 година 
 

 

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

„Информация“ съгласувана от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и одобрява 

разходи за международен сигнал от всички 64 срещи на Световното първенство по футбол 

във формат HD/1080/i50, 16:9, абонамент за използване на съдържанието и готовите 

видеоматериали на информационния медиен център (FIFA MAX Media Server), 

коментаторски места и акредитиран екип за отразяване на Световното първенство по 

футбол 2014 година в Бразилия. 

2. Управителният съвет приема предложението от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на 

дирекция „Правна“  и одобрява да се създаде вътрешна комисия, чийто поименен състав 

да бъде определен със заповед на Генералния директор, която да извърши проверка по 

документи и наличие на носители на всеки от филмовите проекти, чийто продуцент или 

копродуцент е БНТ, като изготви заключение до Управителния съвет за взимане на 

решение за окончателно приемане и финансово приключване на проектите - „Живот от 

разстрели”, „Момчето пред прозореца”, „Ох”, „Северозападната музика”, „Хиндемит” и 

„Юлия и трите сестри”. 

3. Управителният съвет приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ във връзка с писмо от Министерство на отбраната на Република България за 

предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за набиране на средства за 

нуждите на Фондация „Децата на Българската армия“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за безвъзмездно 

излъчване на клип с продължителност до 30 секунди за популяризиране на кампанията, 

съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не 

съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

 4. Управителният съвет приема становището от Директора на дирекция „Правна“ и 

дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публикуване на видеоматериали 

от новинарски емисии на интернет страницата www.bgkoleda.bg. В предоставените 

материали БНТ да бъде обозначена като продуцент и дирекция „Информация“ да определи 

контактно лице, което да отговаря за предоставяне на материалите свързани с 

благотворителната кампания „Българската Коледа“. 

5. Решението по точката не е публично. 

6. Управителният съвет обсъди предложението от Началника на отдел „Програмно 

осигуряване“ в дирекция „Търговска“ и становището от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и дава съгласие за сключване на договор с „България Филм 

Вижън“ за закупуване на пакет игрални филми и допълнително безплатно предоставяне на 

43 часа документални филми от каталога на DISCOVERY. 

7. Управителният съвет обсъди докладната записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска” за предоставяне на специална 

отстъпка на „Арт Уинар“ ЕООД за използвано рекламно време срещу стойността за 

закупуване на външната продукция „Без багаж“ и ще вземе окончателно решение след 

предоставяне на програмната схема на „БНТ1“ за 2014 година и анализа и предложението 

на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за излъчване на външните продукции, 

включени в програмната схема. 

8. Управителният съвет във връзка с проведена обществена поръчка и на основание 

чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава 
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сключване на договор за изпълнение за обособена позиция №5 „Звукотехнически 

средства” с „ТЕХНО” ООД. 

9. Управителният съвет одобрява представения проект на договор между 

Българската национална телевизия и Министерство на икономиката и енергетиката 

регламентиращ предоставянето на програмно време за популяризиране на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 

година. 

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

„Търговска“ с предложение за сключване на договор и анекс, регламентиращи условия за 

закупуване на рекламно време в БНТ от Рекламна агенция „С.В.-РСА България“ ООД и 

дава съгласие за сключване на договор и анекс за 2014 година. 

 11. Управителният съвет приема за сведение предоставената докладна записка от 

Директора на дирекция „Правна“ по решение на УС, протокол №46/25.07.2013 година, 

т.11 с информация за предприетите действия за несъбрани вземания на БНТ. 

12. Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да 

проведе преговори с „Телешоп“ ЕООД  за излъчване на 15 минутен телепазарен прозорец 

в 06:15 часа. 

13. Управителният съвет приема за сведение информацията от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №67/22.11.2013 година, т.11 за 

запълняемостта на рекламното време в периода от 1 до 25 ноември 2013 година. 

14. Решението по точката не е публично. 

 

 

 

 

 

 

 

 


