
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание проведено на 16.03.2015 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

естетическа групова гимнастика и становища от и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, 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 финала 

от Световна купа по естетическа групова гимнастика за жени и девойки, който ще се 

проведе на 22 март 2015 година в зала „Универсиада”. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Посолство на Република Австрия в 

България и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „ТВ производство”, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

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

излъчване на концерт за откриване на Австрийските музикални седмици в България. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по спортна 

акробатика и Българска федерация по гимнастика и становища от и.д.Директора на 

дирекция „Информация”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 акробатика и 

спортна гимнастика, която ще се проведе в периода от 5 до 10 май 2015 година в Двореца 

на културата и спорта, град Варна. 

 4.  Управителният съвет обсъди предложение от „Вилекула“ ООД за предоставяне 

на права за излъчване на 13 епизода с времетраене от 22 до 26 минути и на 52 броя кратки 

епизоди с времетраене от 8 до 10 минути на детския куклен сериал „Благуните” в 

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

дирекция „БНТ Свят и региони” и и.д.Директор на дирекция „Търговска” и дава съгласие 

за сключване на договор. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Спортен клуб „Роберта” и 

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

производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване 

на договор за заснемане и излъчване на Гала спектакъл по случай 26 години от 

създаването на „Роберта балет”, който ще се състои на 15 май 2015 година в зала 1 на 

НДК. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Празнични герои” и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство на Великденска кампания за подпомагане на социално слаби семейства. 

   7. Управителният съвет обсъди предложение от Български червен кръст за медийно 

партньорство на кампанията „Топъл обяд” и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на 

УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на кампанията „Топъл 

обяд“ за набиране на средства чрез изпращане на дарителски SMS на кратък номер 1255 за 

всички мобилни оператори за осигуряване на безплатна топла храна на деца в 



 

неравностойно положение, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 

73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените 

изисквания. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Висше транспортно училище 

„Тодор Каблешков” за излъчване на клип за популяризиране на бакалавърските и 

магистърските програми на учебното заведение през 2015 година и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип, съгласно 

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

търговска информация, отговаря на посочените изисквания. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Алианс Франсез - Пловдив и 

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

„БНТ Свят и региони” и и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за 

сключване на споразумение за медийно партньорство на 11-ти Международен 

франкофонски фестивал „Златен ключ” – Пловдив 2015. 

10. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“ за приемане на ПР стратегия на БНТ за периода 2015-2016 година, 

Управителният съвет връща стратегията, като изисква същата да бъде съобразена с 

програмните намерения и заложените цели в развитието на медията. В преработената 

стратегия предложените ПР активности да бъдат с посочени срокове и ангажираните лица 

включени в изпълнението им.  

 11. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ с информация за предоставена оферта от 

БНТ за изпълнение на дейности по Комуникационния план на Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 година“ и на основание чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор 

между БНТ и Министерство на околната среда и водите. 

12. Управителният съвет обсъди писмо на Министерство на финансите № 92-00-

68/13.03.2015 година и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” и приема преработената бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година.   

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ с предложение за реализация на десет документални късометражни 

модула с времетраене по 15 минути от формата „Лечените обувки на българското кино“, 

които да бъдат излъчвани с филмите победители от Топ 10 и одобрява реализацията на 

филмовите проекти, които да бъдат финансирани от утвърдените средства за вътрешна 

телевизионна филмова продукция на дирекция „Програма БНТ1“. Управителният съвет 

възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе предложения рамков 

бюджет за разглеждане от Бюджетната комисия по филмопроизводство. 

 


