
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 17.01.2018 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 2 февруари 2018 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и приема проектобюджети за 

реализация на вътрешни телевизионни предавания за първото тримесечие на 2018 година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №3 от 08.02.2018 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и приема решението за преработване на 

представения бюджет за реализация на седмично телевизионно предаване „#Европа“.  

Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Информация“ в срок до 

19.02.2018 година  да внесе за разглеждане в Комисията за реализация на телевизионна 

продукция преработен проектобюджет на предаването, съгласно утвърдените правила и 

правилници в БНТ. 

 3. Управителният съвет на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална 

телевизия, утвърждава финансов лимит за производство на вътрешна телевизионна 

филмова продукция през 2018 година. 

4. Решението по точката не е публично. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Главния секретар на Св.Синод и 

становище от Програмния директор, 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”, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Тържествен хоров концерт с православни песнопения, който ще се състои на 04.03.2018 

година в зала „България“. 

6. Във връзка с предложение от „Б.Т.Р. лайв“ ООД за заснемане и излъчване на 

концерт на група Б.Т.Р. „Невидими стени“, който ще се състои на 29.03.2018 година в зала 

1 на НДК и становище от Програмния директор, 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”, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет отлага за разглеждане предложението и възлага на 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе допълнителна информация по 

исканията от „Б.Т.Р. лайв“ ООД. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Асоциация на 

хореографите в България“ и становище от Програмния директор, 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”, Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, 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 за хореография „Златна муза 2017“, 

която ще се състои на 29.04.2018 година в зала 1 на НДК. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Орлин Атанасов“ и 

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

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

„Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за 

медийно партньорство на оперния спектакъл „Борис Годунов“ от Модест Мусоргски, 

който ще се състои на 21 април 2018 година в зала „Арена Русе“. 

9. Решението по точката не е публично. 

10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява БНТ да продължи членството си в 

международната организация CIRCOM REGIONAL – Асоциация на европейските 

телевизии. 

11. Във връзка с решение на УС, протокол №01/09.01.2018 година, т.8 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” с приложен Календар на 

проектите, програмите и събитията през 2018 година, за които БНТ традиционно получава 

покани за участие, Управителният съвет приема за сведение информацията и с оглед 

посочените срокове, възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

своевременно да информира за конкретното участие на БНТ в посочените събития. 

12. Във връзка с решение на УС, протокол № 62/13.12.2018 година, т.12, 

Управителният съвет одобрява предложения проект на писмо до предприятията, 

разпространяващи телевизионните програми на БНТ, чрез кабелни електронни 

съобщителни мрежи, спътниково и IPTV разпространение. Писмото е с копие до 

Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори (БККО), Комисията за 

регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии и Асоциацията на българските 

радио- и телевизионни оператори и предложения проект на договор с предприятията, 

разпространяващи телевизионните програми на БНТ. 

13. Във връзка докладна записка от Програмния директор по предложение на 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за необходимостта от реализация на нови 

вътрешни предавания, Управителният съвет на основание Правилника за производство на 

телевизионна продукция и продуцентска дейност, дава съгласие да бъде обявен конкурс за 

набиране на проекти за нови вътрешни предавания по програма „БНТ1“, за следните 

програмни позиции: 

 Младежка образователна програма (таргет 12 – 18 г.); 

 Развлекателна програма (таргет 18 – 45 г.); 

 Други проекти, които могат да подобрят програма „БНТ1“. 

Проектите трябва да се придружени с концепция, два броя сценарии, режисьорска 

експликация и бюджетна обосновка. 

Срокът за подаване на проектните предложения да бъде не по-късно от 23 март 

2018 година. 

14. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за необходимостта от 

включване в програмите на БНТ на нови предавания, създадени от независими български 

продуценти, Управителният съвет на основание чл. 6, ал. 1 от Правилата за включване в 

програмите на БНТ на предавания, създадени от независими български продуценти и за 

участието й в съвместни продукции, дава съгласие да бъде обявен конкурс за подбор на 

проекти, за следните програмни позиции: 

 

1.1. Позиция - седмично ток-шоу за физическото, психологическото и духовното 

здраве и развитие на човешката личност: 

o жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска, развлекателна 

телевизионна продукция, целева телевизионна аудитория – обща; 

o модул – 27 минути ефирно време; 



 

o програмна позиция “БНТ 1”, първо излъчване – в сутрешната съботно-

неделна програма на БНТ 1.  

 

1.2. Позиция - седмично предаване – семейно ток-шоу:  

o жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска, развлекателна 

телевизионна продукция, целева телевизионна аудитория – обща; 

o модул – 54 минути ефирно време; 

o програмна позиция “БНТ 1”, първо излъчване – седмично, в съботно-

неделната програма на БНТ 1. 

 

1.3. Позиция – спортно информационно-развлекателно предаване: 

o жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска телевизионна 

продукция, целева телевизионна аудитория – обща; 

o модул – 54 минути ефирно време; 

o програмна позиция “БНТ 1”, първо излъчване – седмично, ден на излъчване 

– делничен ден, часови пояс – 23.30 – 00.30 ч. 

 

1.4. Позиция – свободна позиция за оригинален проект:  

o жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска телевизионна 

продукция, целева телевизионна аудитория – обща; 

o модул – 54 минути ефирно време; 

o програмна позиция “БНТ 1”, първо излъчване – съгласно жанра и тематиката 

на класирания оригинален проект. 

 

Проектите за участие в конкурса трябва да се придружени с необходимите 

документи, съгласно чл. 6 от Правилата за включване в програмите на БНТ на предавания, 

създадени от независими български продуценти и за участието й в съвместни продукции.  

 

15. Решението по точката не е публично. 

16. Във връзка докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” 

с предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на 

Помещение (бившо ателие пластмаси) в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. 

„Цариградско шосе“ №111, 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 стартиране на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за 

управление на БНТ, при условия и ред определени с чл. 13, ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост. 

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 Помещение (бившо ателие тапицери) в Проектантско-постановъчна база, 

НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111, 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 стартиране на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, 

предоставен за управление на БНТ, при условия и ред определени с чл.13, ал.5 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 


