
 

 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 08 

от заседание проведено на 17.02.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №3/01.02.2016 година и протокол 

№4/01.02.2016 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява 

финансовото участие на БНТ в документалната продукция „Чужденката“ и отчета за месец 

януари 2016 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Информация“.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от НМУ „Любомир Пипков“ 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 Гала концерт на конкурса „Млади виртуози 2016“, който ще 

се състои на 3 април 2016 година в зала 6 на НДК. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Национална гвардейска част 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 на Гвардейския представителен духов оркестър, 

който ще се състои на 2.03.2016 година в зала „България“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

гимнастика и становище 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”, 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 Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе в периода от 13 

до 15 май 2016 година в Двореца на културата и спорта – град Варна. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от „Бороспорт“ 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”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване 

право за излъчване по безжичен път на два документални филма с работно заглавие 

„Боровец 120“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус 

Фирмус“ 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 концерта SOUL OF AMERICA, който 

ще се състои на 10 март 2016 година в зала „България“. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от фондация „А’Аскеер” и становища 

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 церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство 

„Аскеер 2016”, която ще се проведе на 24 май 2016 година в театър „Българска Армия“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Общински културен институт 

„Красно село“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”,  Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 „Извисяване“ на вокален октет „Спектрум“, който ще се състои на 

13.05.2016 година в Софийска градска художествена галерия. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от община Ямбол и становище от 

Директор на дирекция „Програма БНТ1“, Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

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

Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на 

организирания Международен маскараден фестивал „Кукерландия“, който ще се проведе 

от 25 до 28 февруари 2016 година в град Ямбол. 

 10. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Комунитас” и 

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

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

„Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство свързано с популяризиране на проекта 

„1000 стипендии”. 

 11. Управителният съвет обсъди предложение от Община Балчик и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава 

съгласие за медийно партньорство на фестивали, включени в културния календар за 2016 

година на общината. 

 12. Във връзка с писмо от Фондация „Арденца” с молба за промяна в планираното 

излъчване на имиджови клипове за популяризиране на Международния конкурс за 

пианисти – непрофесионалсти „Vivapiano 2016“ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, 

протокол №68/16.12.2015 година, т.10, като одобрява предоставеното телевизионно време 

за излъчване на клипове да бъде в периода от 1 до 15 март 2016 година по програма 

„БНТ1“. 

 13. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и дава съгласие за сключване на анекс към договор №15-2-5698/05.10.2010 година 

за финансовото участие на БНТ в реализацията на документалния филм „Опит за 

биография на лицето Х“, работно заглавие „Биографията на лицето Х“ с продуцент „Клас“ 

ЕООД с представител Росица Вълканова. 



 

 14. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ с 

предложение за преразглеждане на утвърдената бюджетна рамка на ПЦ „Спорт“ за 

първото тримесечие на 2016 година за производство на вътрешни телевизионни 

предавания и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 

Управителният съвет с цел стриктно спазване на бюджетната и финансова дисциплина в 

БНТ през 2016 година, възлага на Главния продуцент на продуцентски център „Спорт“ да 

прецизира спортните събития, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2016 

година. 

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

„Търговска” и одобрява цени за екранни текстови надписи на рекламодатели при 

излъчване на футболните срещи от Лига Европа 2015/2016 година и квалификациите за 

Световното първенство по футбол през 2018 година. 

16. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Съюза на архитектите в 

България с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-

визуални произведения от фонда на БНТ по време на организирана международна 

конференция на тема „Културата на Средиземноморието“ и становище от Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна 

публична прожекция на две предавания от рубриката „Атлас“ - „Култури по 

Средиземноморието“ и „Пътуване към мечтата“, произведени през 1988 година, със 

сценарист и режисьор – Симеон Идакиев. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалните 

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

материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да получи съгласието на носителя на авторски права за целите на публичната 

прожекция, като представи доказателства за това, преди предоставяне на аудио-визуалните 

произведения. 

17. Във връзка с писмо от Директора на Професионална гимназия по екология и 

биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ с молба за предоставяне на права за безплатна 

публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на 

организирано честване по повод 131 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров и 

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

безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична прожекция при условията на 

свободно ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП на предаването „Човекът Асен 

Златаров“, произведено през 1986 година, с времетраене 45,26 минути и автори: сценарист 

– Иван Данов, режисьор – Галина Кралева и оператор – Климент Стаменов. 

 18. Във връзка с писмо от Джони Пенков с молба за безвъзмездно предоставяне на 

права за тиражиране на филма „Зачеркнатият класик“ със субтитри на английски език и 

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

безвъзмездно предоставяне на права за тиражиране с некомерсиална цел на DVD носител с 

тираж 500 броя на документалния филм „Зачеркнатият класик“ – произведен през 2006 

година, с автори: сценарист Оскар Кристанов, режисьори Оскар Кристанов и Коста Биков 

и оператор Ярослав Ячев.  

Ползвателят на аудиовизуалното произведение, следва да заплати техническите 

разходи по прехвърлянето на материала на носител DVD, съгласно Правилника за 

набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ. 

Върху всеки възпроизведен екземпляр, БНТ да бъде обозначена като продуцент на 

документалния филм „Зачеркнатият класик“ по обичайния за това начин. 

Разходите по субтитриране на английски език и за тиражиране и изработка на 

дисковете са за сметка на ползвателя. 



 

19. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на артистите в България с молба 

за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално 

произведение от фонда на БНТ по време на организирано представление на 3 март 2016 

година в Европейския парламент в Брюксел на постановката на Народния театър „Иван 

Вазов“ - „Духът на поета“ от Стефан Цанев и становище от Директора на дирекция 

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

безплатна публична прожекция на игралния филм „Хъшовете“, произведен през 2008 

година, с автори: сценаристи – Александър Морфов и Илиян Симеонов, режисьор – 

Александър Морфов и оператори – Димитър Гочев и Александър Станишев. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва да получи съгласието на 

носителите на авторски и сродни на тях права за целите на публичната прожекция. 

20. Управителният съвет на основание чл.5 от Вътрешните правила за планиране, 

провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на 

договорите за обществени поръчки в БНТ утвърждава план – график за провеждане на 

процедури за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство през 2016 година. 

21. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане 

на обществени поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Техническо обслужване и 

ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ” и утвърждава 

проекта на документация за обществената поръчка.  

22. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане 

на обществени поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на стрийминг на 

програмите на БНТ” и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

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

съгласувано от Ръководителя на служба „Трудова медицина“, Управителният съвет с 

оглед финансовите възможности в бюджета на БНТ за 2016 година не дава съгласие за 

провеждане на процедура с предмет „Доброволно здравно осигуряване на служители на 

БНТ чрез договор за медицинска застраховка“. 

 24. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ 

за необходимостта от осигуряване на условия за качествено изпълнение на дейностите в 

направлението по мониторинг, настройки и инсталации на сървъри и оперативна 

поддръжка на компютърната мрежа, Управителният съвет изисква от Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси“ да внесе предложение с конкретни длъжности за 

трансформиране, след съгласуване със съответните ръководители на структурни звена с 

незаети длъжности по щатното разписание на БНТ. 

 


