
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 06 

от заседание проведено на 13.02.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 17 и 18 януари 2017 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и приема проектобюджети за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания за първото тримесечие на 2017 година на дирекция „Програма 

БНТ1“, дирекция „Информация“, направленията на пряко подчинение на Генералния 

директор, проектобюджет за извънредно предаване „Вълшебен ден: Малките репортери 

при дядо Коледа в Лапландия“, проектобюджет за реализация на предаване свързано с 

встъпване в длъжност на новоизбрания президент на Република България с работно 

заглавие „Смяна на караула“, проектобюджет за реализация на документален филм с 

работно заглавие „10 години България в Европейския съюз“ и проектобюджет за 

реализация на документален филм с работно заглавие „Социално предприемачество или 

бизнес с мисия“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 26 януари 2017 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и приема проектобюджети за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания за първото тримесечие на 2017 година на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, проектобюджет за реализация на съвместната продукция „Ние“ между БНТ и 

Националната университетска телевизия „Алма матер“, преструктуриране на бюджета за 

реализация на музикалния формат “Голямото Rock междучасие“ и бюджетни разходи за 

реализирани маркетингови активности за популяризиране на вътрешните телевизионни 

продукции на БНТ. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №2 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец декември 2016 година на излъчените филми 

от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 31.12.2016 година.  

5. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет приема представения Годишен финансов отчет на БНТ 

за 2016 година, обяснителната записка към отчета и баланс на БНТ към 31.12.2016 година.  

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по бокс и 

становища от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 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”, 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 

Международен турнир по бокс „Странджа“, който ще се проведе от 20 до 27 февруари 

2017 година в град София и Европейско първенство по бокс за юноши, което ще се 

проведе от 6 до 15 септември 2017 година в к.к.Албена. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Пампорово” АД и становище от 

и.д.Директор на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Директора на дирекция „БТ 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”,  

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 Европейска купа по 

сноуборд в дисциплината Slopestyle, която ще се проведе на 13 и 14 март 2017 година и 

Европейската купа по Freestyle Ski в дисциплината Slopestyle, която ще се проведе на 17 и 

18 март 2017 година в к.к. Пампорово. 

 8. Във връзка с предоставена информация от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Управителният 

съвет ще проведе среща с Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ за 

приемане на окончателно решение относно излъчването на късния телевизионен сериал. 

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на анекс към анекс към договор с 

независимия продуцент „Енох филм” ЕООД за създаване на съвместната продукция 

„Непознатата земя“ за срок от 1 (една) година без оригинални издания в лятната 

програмна схема за 2017 година. 

10. Във връзка с писмо от Владимир Ампов-Графа с молба за предоставяне на право 

за използване на архивни кадри от фонда на БНТ, с цел включването им в кратък филм в 

памет на майка му Антоанета Ампова, които ще бъде прожектиран по време на негов 

концерт на 6 април 2017 година в зала „Арена Армеец“ и становище от Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие да бъдат предоставени 

продуцентските права за използване на кадри с общо времетраене до 2 минути. 

11. Във връзка с писмо от „Гаранти Коза България“ ЕАД с молба за предоставяне на 

видеоматериали от заснетия от БНТ Международния турнир по тенис за мъже „Гаранти 

Коза София Оупън“, които да бъдат включени в имиджов клип за турнира, който ще бъде 

използван с нетърговска цел и ще бъде качен на официалната интернет страницата на 

организатора, на официалната му Фейсбук страница и в канала му в You tube и становище 

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

на правата за използване на кадри от създадените от БНТ аудио-визуални произведения от 

Международния турнир по тенис за мъже „Гаранти Коза София Оупън“. 

12. Решението по точката не е публично. 

13. Във връзка с предложение от „Сърпентайн“ ООД за излъчване на тийзър за 

игралния филм „Възвишение“ на режисьора Виктор Божинов и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 

съгласувана от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед 

обстоятелството, че кампанията е по повод промоция на европейски филм, на който БНТ е 

копродуцент, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на тийзър 

с времетраене 77 секунди за игралния филм „Възвишение“, 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. 

14. Управителният съвет обсъди писмо от продуцентска компания „Агитпроп“ ООД 

и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и одобрява участието на БНТ в реализацията на международната документална 

филмова продукция „Любен и Елена – за любовта към изкуството и изкуството на 

любовта“ да бъде трансформирано в предварителна откупка на права за излъчване. 

15. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Директора 

на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за 

излъченото и заплатено рекламно време от агенция „Пиеро 97“ЕООД. 

16. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление "Международна 

дейност, проекти и програми" с предложение за участие на БНТ в конкурс на проектни 

предложения в областта на производството и излъчването на телевизионни програми и 

подкрепящ уеб елемент, насочени към популяризиране дейността на европейските 



 

институции и ролята на Европейския парламент, Управителният съвет дава принципно 

съгласие за участие на БНТ в конкурсната процедура COMM/SUBV/2017/M на 

Европейския парламент с конкретен проект за периода 2017 – 2018 година. 

17. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” с предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем на част от недвижим имот за монтиране на автомат за продажба на топли 

напитки и комбиниран автомат за продажба на студени напитки и пакетирани изделия, 

Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, чл.16, 

ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане на 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична 

държавна собственост, предоставен за управление на БНТ в помещение №2.17 в Апаратно-

студиен комплекс 1 в НРТЦ, бул.“Цариградско шосе“ №111. 

18. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и утвърждава окончателен бюджет за реализация на 

новогодишния концерт „Сцена под звездите“. 

19. Управителният съвет обсъди предложение от „Ес Медиа“ АД и становище от 

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

Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 

медийно партньорство на организирания от списание „Економист” и Българската 

стопанска камара бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“, който ще се проведе от 24 

февруари 2017 година. 

 20. Управителният съвет обсъди внесеното предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и не одобрява длъжностна характеристика за длъжността 

„технически сътрудник“ в дирекция „Финансово-стопанска“, съгласно Допълнителното 

щатно разписание по ПМС №66/1996 година.  

 

 

 


