
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание проведено на 17.03.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №3 от 7 март 2017 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ и приема проектобюджети за реализация на предаванията „Добро утро с 

БНТ2“, „Добър ден с БНТ2“, „Абсурдите с БНТ2“ и „Избрано от Добро утро с БНТ2“ на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, проектобюджети на предавания предвидени за излъчване 

по време на кампанията и провеждането на изборите за народни представители на 26 март 

2017 година от дирекция „БНТ Свят и региони“, проектобюджет за извънредно предаване 

„Достойните българи“, разпределение на спонсорски постъпления за предаването 

„Бразди“, проектобюджет за реализация на извънредно пряко предаване по случай 139 

години от Освобождението на България, преразглеждане на утвърдените бюджетни 

разходи на предаването „Денят започва с култура“ и проектобюджет за реализация на 

предаването „Арена баскет“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 9 март 2017 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ и приема проектобюджет за реализация на предаването „България от край до 

край – Вашата земя“, сезон 4 и проектобюджети за реализация на предавания предвидени 

за излъчване по време на кампанията и провеждането на изборите за народни 

представители на 26 март 2017 година на дирекция „Информация“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциация на хореографите в 

България 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 церемонията по връчване на Първите годишни 

награди „Златна муза 2016“, която ще се проведе на 29 април 2017 година в зала 2 на НДК. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, 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 симфоничния концерт „Пепеляшка“, който ще се състои на 

19.03.2017 година в зала „България“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по волейбол 

и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“, Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция 

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

направление „БНТ HD“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и дава 

съгласие за сключване на договори за придобиване на права за отразяване на срещите от 

груповата фаза и финалния турнир от Световната лига по волейбол – мъже 2017 година,  

Grand Prix 2017 (жени),  Световни квалификации по волейбол – жени 2017 година и Купа 

на България за мъже и жени. 



 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от „Анимарт” ЕООД и становище 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 8-мото 

издание на Международния фестивал на анимационния филм „Златен кукер – София”, 

който ще се проведе от 1 до 7 май 2017 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Общество за 

справедливост“ 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 международната кампания 

„Един Милиард Се Изправят“ в подкрепа на борбата с насилието над жени и момичета, 

която през 2017 година е под наслов „Един Милиард Се Изправят – Революция – 

Солидарност срещу Експлоатацията на Жени“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Спешъл Олимпикс България и 

становище от Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на 

телевизионно време за излъчване на клип, популяризиращ националната кампания 

„Подкрепи атлет! Сподели усещането“, посветена на Световните игри 2017 година, 

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. 

9. Във връзка с предложение от Национална баскетболна лига за излъчване на клип 

в подкрепа на организираната от Сдружение „Празнични герои” кампанията Holiday 

Heroes Великден 2017 година за подпомагане на социално слаби семейства и становище от 

Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният 

съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за 

популяризиране на благотворителната кампания, 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. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от СК „София Кар Мотор Спорт“ 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 

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

за отстъпване право за излъчване по безжичен път на 12 броя предавания от шампионата 

Европейски серии по автомобилизъм GT4. 

   11. Решението по точката не е публично. 

12. Във връзка със сключен договор за сътрудничество между БНТ и РТВ-Цариброд 

и докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и 

програми“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на филми от рубриката „В 

кадър“ за многократно излъчване по Радио-телевизия Цариброд. 

 13. Във връзка с писмо от Община Бургас с молба за предоставяне на право за 

публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по време на 

организирана фотоизложба „Мост към Кристо“ представяща един от най-мащабните и 

сложни проекти на Христо Явашев и Жан-Клод и становище от Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за 

безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения. 

 14. Във връзка с писмо от Директора на Националния политехнически музей с 

молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуални 

произведения от фонда на БНТ по време на честване на 60 годишния юбилей на музея и 



 

организирана паметна вечер, посветена на инж.Борис Сирийски – първия подводен 

оператор на документални филми и становище от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за безплатна 

публична прожекция съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП на аудио-визуални произведения. 

15. Във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за реализацията на 

проекта „Пътуващо лятно кино с БНТ1“ и докладна записка  от Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет одобрява три пакета, включващи телевизионно, 

маркетинг и интернет присъствие на сайта на БНТ по време на цялата кампания. 

   16. Във връзка с предложение от „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, 

Дунавско – Карпатска програма България“ за медийно партньорство на световната 

инициатива „Часът на земята”, която ще се проведе на 25 март 2017 година от 20:30 часа, 

като в този час знакови сгради в много общини в България ще изгасят фасадното 

осветление в знак на подкрепа на природозащитните мерки, които се предприемат за 

решаване на проблема с глобалното затопляне и становище от Директора на дирекция 

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

„Информация” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание 

чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие 

за излъчване на клип в подкрепа на световната инициатива „Часът на Земята”, съгласно 

разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа 

търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

17. Във връзка с необходимостта от популяризиране на програмите и сериалите на 

БНТ и предложение 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.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

стартиране на обява с предмет: „Предоставяне на площи, услуги и съоръжения за външна 

реклама чрез ситилайт съоръжения във връзка с популяризирането на програмите и 

сериалите на БНТ“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

18. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ съгласуван 

от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 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 или строителство през 2017 година. 

19. Във връзка с изтичане срока на едногодишния трудов договор на Иван Павлов 

Такев на длъжност „омбудсман“ и предложение на Генералния директор, Управителният 

съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията и във връзка с чл.7, ал.2, 

т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно списъка на ръководните 

длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия му договор за неопределено 

време. 

20. Във връзка с получено писмо от Председателя на Комисията за защита на 

конкуренцията с искане за предоставяне на информация по повод образувано 

производство по преписка №КЗК-960/2016 година и докладна записка от Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет одобрява проекта на становище и възлага на 

Генералния директор да го внесе в КЗК. 

 


