
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 05 

от заседание проведено на 01.02.2016 година 
 

 

 1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“  за 

реализация на телевизионен формат „Децата на България са супер!“ за избор на български 

участник и песен в Конкурса за детска песен на Евровизия 2016 година, Управителният 

съвет изисква от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ да внесат конкретно предложение за рекламодатели и спонсори, които да 

покрият необходимите средства за реализация на формата. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „Пърпъл Рейн“ ЕООД за 

придобиване на права за излъчване на българския игрален филм „Прелюбодеяние“ на 

режисьора Явор Веселинов и докладна записка от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие да бъде сключен договор, 

съгласно предложените параметри. 

 3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и възлага да бъдат проведени допълнителни преговори за 

намаляване на общата цена на договора за използване на материали от спортния обмен на 

SNTV. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и дава съгласие за закупуване на допълнителни билети за 

футболните срещи от Европейското първенство по футбол - Франция 2016 година (ЕВРО 

2016 г.). 

5. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” съгласувано от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за 

сключване на договори за закупуване на телевизионно време за излъчване на телепазарни 

прозорци в програма „БНТ1“. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с Международния олимпийски 

комитет за отразяване на Зимните младежки олимпийски игри в Лилехамер 2016 година. 

 7. Управителният съвет обсъди писмо от „Вилекула“ ООД и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и не дава съгласие за трансформиране на 

неизползваното телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки в излъчване на 

рекламни спотове по договор №8-7845/20.10.2014 година. 

8. Във връзка с писмо от Председателя на Българската академия на науките с молба 

за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на предаването „Чудото – 

тревожните мозъци“ по време на организирана юбилейна конференция по повод честване 

на 80 години от рождението на акад. Чудомир Начев и становище от Директора на 

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

правата за безплатна публична прожекция на предаването „Чудото – тревожните мозъци“, 

произведено през 1996 година, с времетраене 29,45 минути и автори: сценарист – 

Светослава Тадаръкова и режисьор – Марин Градинаров. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното 

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

материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на публичната прожекция; 



 

- по време на прожекцията, да обозначи БНТ като продуцент на аудио-визуалното 

произведение, по обичайния за това начин. 

 9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец декември 

2015 година. 

10. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за 

установяване на правила за приемане на предложения към БНТ за медийни партьорства, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за 

организацията и дейността на УС, утвърждава Вътрешни правила за отразяване в  

програмите на БНТ на събития и инициативи от обществено значение при условията на 

медийно партньорство и приложенията към правилата. 

 11. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ 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 структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“, 

считано от 01.03.2016 година. 

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

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени в протоколи от №64/02.12.2015 година до №70/29.12.2015 година. 

 13. Управителният съвет обсъди постъпило Заявление за достъп до обществена 

информация от Юлиян Бедрос Халваджиян и възлага на Директора на дирекция „Правна“ 

да изготви проект на отговор до заявителя. 

 


