
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 08 

от заседание проведено на 22.02.2017 година 
 

 

 1. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия 

за периода от месец август 2016 година до месец февруари 2017 година и възлага на 

Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

 2. Управителният съвет дава съгласие да бъде удължен срока на Стратегията за 

управление на риска в Българската национална телевизия до 31.12.2019 година и 

утвърждава общ Риск – регистър на БНТ, който включва Риск регистрите на основните 

структурни звена, утвърдени от съответните им ръководители. 

3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

за приемане на промяна в програмната схема на „БНТ 2“ свързана с промяна на формата 

на сутрешния блок „Добро утро с БНТ 2“ и включване на ново предаване „Добър ден с 

БНТ2“ в събота и неделя, Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ 2“, 

считано от 06.03.2017 година до влизане в сила на лятната програмна схема за 2017 

година. 

4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на тригодишен договор с 

дружество МУЗИКАУТОР за уреждане правата за излъчване в програмите на БНТ на 

защитени музикални произведения от репертоара на дружеството, както и от репертоара 

на чуждестранни авторски дружества, с които МУЗИКАУТОР има сключени договори за 

взаимно представителство. 

 5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Български 

футболен съюз за излъчване на домакинските срещи на националните отбори по футбол – 

юноши до 17 и 19 година и младежи до 21 години. 

6. Управителният съвет приема информацията на Европейския съюз за радио и 

телевизия за цената за придобиване на телевизионни права за излъчване на на церемонията 

за определяне на най-добрия футболист на годината „ФИФА Футболни награди 2016 

година“.  

7. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по 

мотоциклетизъм 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, 

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 състезанията от Световния шампионат по мотокрос, Европейския шампионат 

по мотокрос и 17 броя предавания „МОТОСПОРТ ЕКСТРА”. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, 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 Пролетния концерт на Детския радиохор, с участието на 



 

Камерния ансамбъл „Софийски солисти“ с диригент Пламен Джуров и оперната прима 

Ина Кънчева, който ще се проведе на 21.03.2017 година в зала „България“. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, 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 Конкурса за нова поп и рок музика „Пролет 2017”, който ще 

се проведе на 25.04.2017 година. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Васа Ганчева“ и 

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

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

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на ежегодния конкурс на името на 

телевизионната режисьорка и водеща Васа Ганчева. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от „Бери Груп България” ООД и 

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

„Информация“, Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ 

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

на международното изложение „Образование без граници” което ще се проведе в периода 

от 17 до 19 март 2017 година.  

12. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Националния 

военноисторически музей и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава 

съгласие за партньорство свързано със специалния показ на знамето ушито от Стилияна 

Параскевова – първообраз на националния трибагреник и прожекция на създадения от 

БНТ видеоурок за Стилияна Параскевова на 3 март - националния празник на България на 

територията на музея.  

13. Във връзка с писмо от Кмета на Община Пордим, област Плевен с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на документален филм за поета и 

драматурга Иван Радоев по повод честване на 90 години от рождението му и становище от 

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

правата за безплатна публична прожекция на документалната копродукция в две части 

„Иван Радоев – поетът стреля в сърцето си“ с времетраене 59,57 минути и „Иван Радоев – 

аз съм и ножа и раната“ с времетраене 59,59 минути и автори: сценарна идея - Боян 

Папазов, режисьор – Анна Горанова и оператор – Георги Чолаков. 

14. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителния директор на 

Акционерно дружество „Дир.бг“ (Dir.bg) и докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска” и възлага на Директора на дирекция „Търговска“, след съгласуване с 

директорите произвеждащи програмно съдържание да внесе конкретно предложение за 

продукти и кампании, които да бъдат популяризирани в сайтовете на медийната група 

„Дир.бг“ с равностойна размяна на активности от двете страни. 

 15. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Международния 

филмов фестивал „София Филм Фест“ и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и Директор на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и с оглед, 

че Международния филмов фестивал е сред най-важните културни събития в България и 

партньорството между „София филм фест“ и БНТ е дългогодишно и изключително 

успешно за популяризиране на значими български и международни филмови проекти, 

дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на фестивала, който 



 

ще се проведе от 9 до 19 март 2017 година с допълнителна програма от 20 до 30 март 2017 

година в градовете София, Пловдив, Бургас и Варна. 

16. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава цена за 30 секунден клип за рекламодатели при излъчване на 

футболния турнир „Купа на конфедерациите“, който ще се проведе от 16 юни до 2 август 

2017 година в Русия и тенис турнира „Ролан Гарос“, който ще се проведе от 22 май до 11 

юни 2017 година. 

17. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска”, 

Управителният съвет дава съгласие допълнителното споразумение за клиент „Борола“ 

ООД да бъде сключено с рекламна агенция „Директ медия“ ЕООД. 

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

„ТВ производство“ съгласувано от Изпълнителния директор, относно необходимостта от 

разкриване на три щатни бройки от длъжността „технически организатор“, които да 

осигуряват изпълнението на дейностите свързани с подготовката и организирането на 

реализацията на вътрешната телевизионна продукция на дирекция „БНТ Свят и региони“ и 

дирекция „Програма БНТ1“ и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията 

дава съгласие за промяна в Допълнителното щатното разписание на длъжностите в БНТ по 

ПМС №66 от 1996 година, считано от 01.03.2017 година. 

19. Решението по точката не е публично. 

 


