
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 01 

от заседание проведено на 12.01.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Кантус Фирмус“ АД 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”, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD”,  

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 

за заснемане и излъчване на концерт „HOLLYWOOD COMES to SOFIA“ от цикъла 

„Музиката на Америка“, който ще се състои на 30.01.2016 година в зала „България“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Креатива“ 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”, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD”,  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 

за заснемане и излъчване на концерт с участието на групите „Тоника Домини“ и „Рики е 

Повери“, който ще се състои на 16.04.2016 година в зала „Арена Армеец“. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Нов български университет и 

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

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

„БНТ Мултимедия“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно 

партньорство на проект свързан с отбелязване на 200 години от рождението на българския 

художник Димитър Добрович. 

 4. Във връзка с писмо от Съюза на българските композитори с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ по време на организирана среща с акад. Георги Минчев и становище от  

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на 

правата за безплатна публична прожекция на следните аудио-визуални произведения: 

- „451 градуса по Фаренхайт“ – балетна постановка по музика на Георги Минчев и 

хореография и режисура Даниел Визнер произведена през 1998 година, с времетраене 

89,55 минути и носители на авторски права на телевизионната постановка: режисьор 

Ценка Караджиева и оператор Константин Хаджиев; 

- „451 градуса по Фаренхайт – Георги Минчев“ – тв портрет на композитора 

Г.Минчев произведен през 1999 година, с времетраене 40,20 минути и автори: сценарист 

Магдалена Манолова, режисьор Ценка Караджиева и оператори Константин Хаджиев, 

Методи Гиков и Явор Калоянчев. 

  Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

 - да уреди предварително авторски и сродни на тях права за целите на прожекцията; 

- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на аудио-

визуалните произведения по време на публичната им прожекция; 

 - да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалните 

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

материалите от телевизионни архив на БНТ. 



 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Васа Ганчева“ за 

медийно партньорство на ежегодния конкурс на името на телевизионната режисьорка и 

водеща Васа Ганчева и докладна записка 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 конкурса, 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.  

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

„Информация“ и дава съгласие за сключване на договор за използване на 

информационната база данни на Българската телеграфна агенция. 

7. Управителният съвет обсъди докладни записки от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и дава съгласие БНТ като телевизия–партньор да подаде заявка 

за закупуване на билети за футболните срещи от Европейското първенство по футбол - 

Франция 2016 година. 

8. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за организацията 

и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение предоставената справка 

от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени 

служители по трудови правоотношения в периода от 1 октомври до 31 декември 2015 

година.  

9. Във връзка с постановление №375 от 28.12.2015 година на Министерски съвет за 

определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 420 лева в сила 

от 01.01.2016 година и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и в съответствие с §3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните правила за работната заплата в 

БНТ утвърждава Приложение №2 „Класификатор на длъжностите и началните основни 

месечни работни заплати“ към чл.5, ал.2, т.3 от Вътрешните правила за работната заплата 

в БНТ, в сила от 1 януари 2016 година. 

 10. Решението по точката не е публично. 


