
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 21.01.2015 година 
 

 

 

 

1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за 

корекция на бюджета на БНТ към 31.12.2014 година, Управителният съвет с оглед 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетените 

данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и 

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

Свят и региони”, 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 Юбилеен 

концерт на композитора Кристиян Бояджиев, който ще се проведе на 26.02.2015 година в 

Първо студио на БНР. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Национално движение „България 

си ти“ и становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 Церемония по връчване на наградите 

„България си ти!“ в памет на проф.Тончо Жечев, която ще се състои на 27 януари 2015 

година в Софийската опера и балет. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част 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 Концерт на Гвардейския представителен духов оркестър, който ще се състои на 

2.03.2015 година в зала „България“ и Музикален парад на военни духови оркестри, който 

ще се състои на 5.05.2015 година в зала „Арена Армеец“. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо фамилия“ и становище 

от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 „Приказка за малкия принц“, който ще се проведе на 

24 януари 2015 година в зала „България“. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на ТВ „Алма матер“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на нов договор със Софийски 

университет „Св.Климент Охридски“ за предоставяне на права за излъчване на 37 броя на 

студентското предаване „Ателие“ произведено от Националната университетска телевизия 

„Алма матер“. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Перник и 

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

„Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство на XXIV Международен фестивал 

на маскарадните игри „Сурва“, който ще се състои от 31 януари до 01 февруари 2015 

година. 



 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Общество за 

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

на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство на кампанията 

„Един милиард се изправят - България“ инициирана на движението V-Day, която има за 

цел на 14 февруари 2015 година в повече от 207 държави в целия свят да се организират 

акции против насилието над жени и момичета. 

 9. Във връзка с писмо от Кмета на Община Ловеч с молба за предоставяне на права 

за безплатна публична прожекция на телевизионния театър „Тайната вечеря на дякона 

Левски“ по време на организирани прожекции за отбелязване на 142 годишнина от гибелта 

на Васил Левски и становище от  Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет 

дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция при 

условията на свободно ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП на телевизионния 

театър „Тайната вечеря на дякона Левски“ по едноименната пиеса на Стефан Цанев, 

произведен през 2003 година. 

 10. Във връзка с писмо от Българското национално радио и становище от 

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

телевизионен сигнал по време на заснемане на Юбилейния гала концерт по повод 80 

години от създаване на БНР за онлайн излъчване чрез интернет на сайта http://binar.bg. 

11. Във връзка с ползване на продължителен отпуск от Екатерина Христова 

Георгиева, Ръководител на направление „Постановъчна база“ в дирекция „ТВ 

производство“ и предложение от Директора на дирекция „ТВ производство”, 

Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и телевизията, чл.7, 

ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно списъка на 

ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Емил Димитров Димитров – ръководител 

извозване и доставка на декори да изпълнява и функциите на  ръководител на направление 

„Постановъчна база”, съгласно чл. 259 /вътрешно заместване/ от Кодекса на труда до 

завръщане на титуляра. 

12. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет за 

изпълнения на решения на Управителен съвет на БНТ, отразени в протоколи от 

№71/05.11.2014 година до протокол №82/17.12.2014 година. 
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